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DEVELOPMENT OF UKRAINE: OPPORTUNITIES AND OBSTACLES

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено індустрію програмної продукції в 

Україні та її роль у сталому розвитку країни. Проаналізовано 
структуру ІТ-компаній на ринку України та напрями їх діяль-
ності. Описано динаміку росту кількості працівників в індустрії 
за останні п’ять років та визначено потенціал росту галузі. До-
сліджено перешкоди розвитку індустрії та шляхи їх подолання.

Ключові слова: ІКТ, індустрія програмної продукції, ста-
лий розвиток, аутсорсингові компанії, дослідницько-розроб-
ницькі центри.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована индустрия программной продукции 

в Украине и ее роль в устойчивом развитии страны. Проанали-
зирована структура ИТ-компаний на рынке Украины и направ-
ления их деятельности. Описана динамика роста количества 
работников в индустрии за последние пять лет и определен 
потенциал роста отрасли. Исследованы препятствия разви-
тию индустрии и пути их преодоления.

Ключевые слова: ИКТ, индустрия программной продук-
ции, устойчивое развитие, аутсорсинговые компании, опытно-
разработческие центры.

ANNOTATION
The article studies software industry in Ukraine and its role in 

sustainable development of the country.The author annalizes the 
structure of the IT companies in the Ukrainian market and the direc-
tion of their activities. The article describes the dynamics of growth 
number of employees in the industry over the past 5 years and de-
termines the potential growth of the industry. Investigated barriers of 
the development in industry and ways how to overcome them.

Keywords: ICT, programming product industry, sustainable 
development, outsourcing companies, research and develop-
ment centers.

Постановка проблеми. Індустрія програмної 
продукції є двигуном глобального економічного 
росту. Ріст даного сектора передбачає прямі 
переваги для держави та економіки: створення 
нових робочих місць, збільшення податкових 
надходжень і розвиток економіки. Чим швидше 
цей ріст, тим більші економічні переваги він 
приносить. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розглядом питань підвищення показників роз-
витку інформаційно-комунікаційних техноло-
гій займаються такі закордонні експерти, як 
П. Паскаль, Роберт Дж. Барро, М. Торсен, 
Т.Дж. Рекнем та ін. Такі вітчизняні фахівці, 
як Є. Сисоєв, О. Романишин, М. Іщенко, 
A. Семенченко, І. Жиляев, А. Полумієнко, 
О. Романова та ін., досліджують сучасний стан 
та перспективи галузі програмної продукції, 
стан ІКТ взагалі.

Проте визначення ролі галузі програм-
ної продукції у забезпеченні сталого розвитку 
України розкривається недостатньо, що зумов-
лює необхідність такого дослідження.

Мета статті полягає у дослідженні ролі 
індустрії програмної продукції у забезпеченні 
сталого розвитку України, аналізі сучасного 
стану, визначенні можливостей галузі та пере-
шкод в її розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна має довгу історію та досвід у роз-
витку інновацій, що здійснюють вплив на 
різні аспекти людського життя. До найбіль-
ших та значущих проривів можна відне-
сти комп’ютерні науки. Звісно, український  
ІКТ-сектор досі знаходиться на початковій ста-
дії розвитку, але вже однозначно зарекоменду-
вав себе як осередок інновацій, який рухають 
уперед найбільша група розробників програм-
ного забезпечення в усій Європі. Це не збіг, що 
сотні глобальних технологічних компаній нада-
ють роботу з аутсорсингу програмного забезпе-
чення Україні, відкривають у нас дослідницько-
розробницькі центри та інвестують в українські 
стартапи. Технологічні досягнення, які народи-
лись в Україні, мають глибокий вплив як на 
світову технологічну арену, так і на бізнес усе-
редині країни, соціальне та політичне життя. 
Незважаючи на відсутність політичної та еко-
номічної стабільності, ІКТ-сектор розвивається 
впевнено та стабільно. Українські розробники 
закладають основи сталого розвитку країни, 
яка має всі шанси стати одним із ключових 
центрів ІКТ на високотехнологічній карті світу.

Термін «аутсорсинг» (outsourcing) походить 
від англійського outside resource using – вико-
ристання зовнішніх ресурсів. Аутсо́рсинг – пере-
дача компанією частини її завдань або процесів 
стороннім виконавцям на умовах субпідряду, 
угода, за якою робота виконується людьми із 
зовнішньої компанії, яка зазвичай є також екс-
пертом у цьому виді роботи [4, с. 111].

ІТ-aутсорсинг передбачає делегування 
зовнішній спеціалізованій компанії вирішення 
питань, пов’язаних із розробкою, упроваджен-
ням і супроводом інформаційних систем як на 
рівні інфраструктури підприємства в цілому 
(супровід устаткування або програмного забез- ек
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печення), так і обсягів робіт, пов’язаних із роз-
витком і/або підтримкою функціонування окре-
мих ділянок системи (програмування, хостинг, 
тестування і т. д.)

Завдяки великій кількості своїх високок-
валіфікованих інженерів Україна стала про-
відним в Європі і одним з найбільших у світі 
центрів ІТ-аутсорсингу. Крім того, Україна роз-
вивається як головний дослідно-розробниць-
кий центр для багатьох глобальних компаній. 
Країна може похвалитись більш ніж тисячею 
аутсорсингових компаній, у тому числі малими 
аутсорсинговими магазинами, більш ніж 
сотнею національних і міжнародних дослідно-
розробницьких магазинів, а також більше ніж 
двома тисячами нових компаній. У 2014 р. 
обсяг експорту програмного забезпечення укра-
їнськими аутсорсинговими компаніями досяг 
2,3 млрд. дол. [1, с. 15].

Українські ІТ-компанії пропонують широ-
кий спектр робіт та послуг. До них відносяться 
практично всі можливі програмні послуги, а 
саме: розробка програмного забезпечення, веб-
розробка, розробка для мобільних технологій, 
контроль якості та тестування програмних про-
дуктів, аутсорсинг бізнес-процесів, дослідно-
розробницька діяльність, ІТ-косалтинг, управ-
ління ІТ-безпекою та ін. Досить часто українські 
великі аутсорсингові компанії пропонують 
повний комплекс рішень для окремих галузей 
промисловості. Малі фірми зазвичай зосеред-
жуються лише на кількох послугах, таких як 
веб-розробка та дизайн, розробка мобільних 
додатків і тестування, та працюють у багатьох 
галузях промисловості.

Високий рівень розвитку індустрії програмної 
продукції України і зростаючу роль на світовій 
арені підтверджує клієнтська база ІТ-компаній. 
Україну вибрали в якості одного із дослідницько-
розробницьких центрів багато світових гігантів, 
таких як IBM, DELL, Avery Dennison, HomeAway, 
Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens та 
багато інших. Ці компанії працюють з інновацій-
ними продуктами в кожній відомій галузі, у тому 
числі у сфері електронної комерції, програмного 
забезпечення, хмарних технологій, безпеки, охо-
рони здоров’я, фінансів, транспорту, роздрібної 
торгівлі, телекомунікацій та ін.

Найбільшу частку виконаних робіт інду-
стрією програмної продукції займає аутсор-
синг (рис. 1). У 2015 р. на його часку припадає 
58,9%, коли на розробку продуктів – 28,5%.

Обсяг експорту програмного забезпечення 
та ІТ-послуг досяг 2,3 млрд. дол. у 2014 р., 
показуючи подвоєння цифр щороку. 80% із 
даного обсягу припадає на американський 
ринок [1, с. 15]. У світовому контексті це дуже 
мала частка. Так, лише за перші три квартали 
2015 р. у світі було підписано 624 контракти з 
аутсорсингу ІТ на суму 117,2 млрд. дол. [5, с. 5; 
6, с. 5; 7, с. 5].

Україна має найбільшу кількість 
ІТ-професіоналів в Європі, яка продовжує 

швидко зростати. Очікується зростання кількості 
ІТ-інженерів до 200 000 до 2020 р. [1, с. 15].
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Рис. 1. Структура виконаних робіт індустрією 
програмної продукції [3]

Позитивною є й динаміка росту обсягу укра-
їнського ІТ-аутсорсингу. За останні сім років 
даний обсяг виріс у 4,3 рази (рис. 2) [5, с. 46].
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Рис. 2. Динаміка росту українського ринку 
ІТ-аутсорсингу

Декілька ІТ-аутсорсингових компаній, що 
засновані в Україні, виросли в технологічних 
гігантів з офісами по всьому світу. Серед цих 
компаній – Ciklum, DataArt, Infopulse, Lohika, 
Miratech та SoftServe. Вражає розвиток компа-
нії AOG, що надає ІТ-послуги зі штаб-квартирою 
в м. Черкаси. На частку цієї компанії припа-
дає 5 000 позаштатних інженерів за менш ніж 
три роки після її створення. Одночасно частина 
аутсорсингових іноземних компаній, таких як 
EPAM, GlobalLogic, Luxoft, мають багато офісів 
в Україні, яка на разі виступає в якості осно-
вного дослідно-розробницького центру для цих 
глобальних постачальників ІТ-послуг.

Швидкий ріст ІТ-компаній підтверджують 
дані динаміки росту кількості працівників 
галузі (рис. 3). За досліджуваний період галузь 
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розширилась у 2,3 рази, що є однозначно пози-
тивним економічним показником.
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Рис. 3. Динаміка росту кількості працівників 
індустрії програмної продукції  

за останні п’ять років [3]

Великі компанії зростають повільніше, ніж 
ринок у цілому. Це пов’язано з ризиками всере-
дині країни, оскільки їхні основні клієнти – це 
великі банки чи інші великі компанії із суво-
рим ризик-менеджментом. Це є дуже серйоз-
ною перешкодою для розвитку галузі. Для міні-
мізації впливу даного чинника багато топових 
компаній відкрили представництва і офіси в 
Польщі, Словаччині та Болгарії та перемістили 
частину персоналу. Компанії втримують клієн-
тів і прибутки, але податки з них уже отриму-
ють інші держави. У даній ситуації простіше 
розвиватись малим компаніям, частка яких на 
українському ринку домінує (рис. 4). 

Найбільшу частку займають компанії з кіль-
кістю працівників від 10 до 50. На частку ком-
паній до 200 працівників припадає 65,3%.
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Рис. 4. Структура компаній за кількістю 
працівників станом на грудень 2015 [2]

У зв’язку з політичною, економічною неста-
більністю та військовою загрозою Україну за 
останній час, за приблизними оцінками, зали-
шили 5% висококваліфікованих працівників 
галузі. Це кращі з кращих працівників із вели-
ким рівнем практичного досвіду, що є серйозною 
втратою для галузі, адже вони могли б як міні-
мум бути технічними керівниками проектів або 
навіть створити свої власні фірми, адже зазвичай 
саме такі спеціалісти чи їх об’єднання є власни-
ками фірм із кількістю працівників до 200.

Для активного розвитку індустрії програм-
ної продукції в Україні потрібне покриття існу-
ючого дефіциту в ІТ-спеціалістах. Національні 
вищі навчальні заклади не в змозі підготувати 
кваліфікованих працівників для галузі. Це 
пов’язано з тим, що зазвичай студентів-програ-
містів готують на математичних факультетах із 
дуже обмеженою кількістю педагогів зі стажем 
в ІТ-індустрії. Переважно це математики без 
практичного досвіду програмування. Для вирі-
шення цієї проблеми потрібно залучати до педа-
гогічного колективу спеціалістів із досвідом у 
провідних ІТ-компаніях. Потрібно стимулю-
вати співробітництво між фаховими вузами та 
провідними ІТ-компаніями. Багато ІТ-компаній 
влаштовують трьох- або шестимісячні курси 
для студентів і випускників із перспективою 
працевлаштування кращих. Але, на жаль, іні-
ціатива завжди за ІТ-компаніями. Також вони 
проводять практичні конференції, конкурси, 
лекції та круглі столи з провідними досвідче-
ними практичними спеціалістами. Дані заходи 
цілком можливо здійснювати і за ініціативою 
навчальних закладів. 

Для покриття дефіциту в кадрах варто роз-
глянути досвід підготовки ІТ-спеціалістів в 
Індії, де за допомогою ІТ-інкубаторів готують 
програмістів початкового рівня junior згідно із 
запитами бізнесу. 

Важливою перепоною у роботі індустрії про-
грамної продукції є велика кількість обмежень 
щодо фінансової міжнародної співпраці. Зараз в 
Україні діють заборони щодо можливості розра-
хунків фізичних осіб – підприємців, наприклад, 
третьої групи, навіть з юридичними особами, не 
кажучи вже про нерезидентів та валютні роз-
рахунки. Це створює серйозні перешкоди для 
створення невеличких ІТ-фірм і заганяє їх заро-
бітки в тіньовий обіг.

Сьогодні існує безліч онлайн-платформ, які 
спрощують пошук та комунікацію між замовни-
ком та виконавцем програмної продукції з різ-
них країн світу. До таких платформ належать 
http://www.freelance.com/, https://www.elance.
com/ та безліч інших. Це велетенський ринок 
праці з тисячами замовників та мільярдними 
оборотами. На жаль, у вітчизняному законодав-
стві немає поняття «фрілансер», це може бути 
окремий програміст чи веб-дизайнер чи худож-
ник та ін., що шукає та виконує завдання за 
допомогою згаданих онлайн-платформ. Для 
ривку в розвитку фрілансу потрібно дозво-
лити міжнародні платіжні системи, такі як 
WebMoney та ін., що спростять розрахунки із 
замовниками. Це допоможе розвитку не тільки 
фрілансу, але й онлайн-торгівлі.

Шаленим стимулом для розвитку індустрії 
програмної продукції в Україні може стати удо-
сконалення законодавства у сфері захисту прав 
ІТ-компаній. Це зробить ринок більш привабли-
вим для міжнародних лідерів ІТ-ринку. Потрібно 
чітко окреслити перелік ситуацій, коли мають 
право вилучатись сервери даних ІТ-компаній. 
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Дані сервери – це робочий інструмент, без нього 
неможливе створення програмного продукту. 
Якщо відбувається таке вилучення, це паралізує 
роботу всіх програмістів, які є технічними спе-
ціалістами і зазвичай не мають відношення до 
бухгалтерії чи сплати податків.

Висновки. Політична нестабільність у країні 
має найбільший вплив на існуючих головних 
гравців на ринку та залишається перешкодою 
для стабільного та стійкого розвитку. Міжна-
родні експерти вважають, що дана галузь має 
потенціал зростання у 10 або більше разів, ура-
ховуючи розмір та якість робочої сили країни, 
потенціал появи нових сильних гравців. Очі-
кується зростання кількості ІТ-інженерів – до 
200 000 до 2020 р. [1, с. 15]. Президент Укра-
їни виділив ІТ-галузь у одну з найбільш пріо-
ритетних для країни [7]. За сприятливих умов 
вітчизняні ІТ аутсорсингові компанії зможуть 
відігравати важливу роль на глобальному 
ринку, де конкуренція ще не є досить інтен-
сивною. Українські програмісти та інженери 
стали дуже цінним активом для економіки. 
ІТ-аутсорсинг може сприяти створенню великої 
кількості конкурентоспроможних компаній. 
Потенціал прориву країни на світовому ринку 
може допомогти економіці країни. В Укра-
їні велика чисельність економічно активного 
населення, яке кваліфіковане, освічене й живе 
на кордоні з ЄС, а також досить висока наці-
ональна норма інформатизації та проникнення 
Інтернету, який дозволяє Україні пропонувати 
практично будь-який вид дистанційного обслу-
говування. У даних умовах Україна має вели-
кий шанс зайняти місце на глобальному ринку 
ІТ-аутсорсингу. Питання полягає лише в тому, 
не коли це трапиться, а які гравці займуть 
ринок і чи це будуть українські компанії, 
податки яких залишаться в Україні.

Таким чином, ІКТ-сфера має потужний 
потенціал стати локомотивом забезпечення 
переходу України до сталого розвитку, фор-
мування оновленого економічного укладу, 
якісного покращання структури економіки та 
зайнятості.

Перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямі полягають у виробленні конкретних 
пропозицій щодо формування вітчизняної ІКТ-
сфери на інноваційній основі, включаючи при-
родозберігаючу та енергоощадливу функції.
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