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України. Виділено основні тенденції та проблеми функціонування ІТ-галузі. Визначено основні причини не-
відповідності базової професійної освіти ІТ-фахівців вимогам інноваційної економіки. Запропоновано шляхи 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. За останні п'ять років світовий 
обсяг ІТ-ринку щорічно зростав приблизно 
на 10% за середнього темпу зростання сві-
тової економіки 3–4%, що призвело до зна-
чного збільшення частки галузі в структурі 
ВВП високорозвинутих країн. Незважаючи на 
позитивну динаміку та перспективи розвитку, 
частка України на світовому ІТ-ринку залиша-
ється незначною, проте ІТ-галузь є однією з 
найбільш привабливих для інвесторів сфер 
діяльності країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Завдання підвищення конкурентоспромож-
ності ІТ-сектору, а також інші проблеми тео-
ретичного та практичного характеру тривалий 
час перебувають у полі зору як зарубіжних, так 
і вітчизняних учених, серед яких: М.П. Чайков-
ська, Л.Є. Довгань, В.П. Соловйов, М.Ю. Авк-
сєнтьєв, П.Т. Бубенко та ін. Проте відсутність 
ефективної стратегії розвитку та нестабільність 
загальної економічної ситуації в країні суттєво 
впливають на розвиток ІТ-галузі та актуалізу-
ють подальші дослідження у цій сфері.
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Таблиця 1
ТОП-10 найбільших ІТ-компаній України

Компанія Офіси, в котрих ведеться 
розроблення

Спеціалісти 
в Україні

Технічні 
спеціалісти Вакансії

EPAM Київ, Харків, Львів, Дніпро, Вінниця 4500 4000 204

SoftServe Київ, Харків, Львів, Дніпро, Рівне, 
Івано-Франківськ, Чернівці 4171 3100 311

Luxoft Київ, Дніпро, Одеса 3735 3320 155
GlobalLogic Київ, Харків, Львів 2751 2419 180

Ciklum Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, 
Вінниця 2500 2177 211

NIX SolutionsLtd Харків 1500 1400 46

Infopulse Київ, Харків, Вінниця, Житомир, 
Чернігів 1307 1174 62

Netcracter Київ, Одеса, Суми 1021 814 67

DataArt Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, 
Херсон 930 835 295

Elecs Львів, Івано-Франківськ, Вінниця 850 667 34
Джерело: складено за даними [4]

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Український 
IT-ринок – це переважно експортоорієнто-
вана галузь економіки, спрямована на про-
даж послуг із розроблення програмного 
забезпечення та різноманітних R&D-проектів. 
З урахуванням поточного економічного стану 
та процесів, що відбуваються в Україні, у 
тому числі пов'язаних із військовими опера-
ціями на сході, постає необхідність аналізу 
проблем та перспектив розвитку ІТ-галузі, 
оскільки від її зростання в майбутньому буде 
залежати конкурентоспроможність країни на 
міжнародному ринку.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основними завданнями дослі-
дження є визначення особливостей функціо-
нування ІТ-індустрії на сучасному етапі роз-
витку України, здійснення аналізу перспектив 
розвитку галузі, а також виявлення наявних 
проблем та можливих способів їх подолання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Незважаючи на нестабільність 
гривні й конфлікт на сході країни, IT-ринок 
України розвивається швидше за інші галузі. 
Так, у 2017 р. IT-індустрія показала зростання 
близько 20%, а її обсяг експорту, за даними 
PwC, досяг $3,6 млрд. Згідно з прогнозами, за 
сприятливих умов до 2025 р. IT-галузь може 
зрости до $8,4 млрд., а кількість робочих 
місць збільшиться до понад 240 тис. [1]. 

Нині ІТ-індустрія є третім за величиною 
експортним сектором України після таких 
традиційних галузей, як сільське госпо-
дарство та гірничодобувна промисловість. 
При цьому одним із найбільш розвинутих 

напрямів IT-індустрії в Україні є аутсорсинг. 
ІТ-аутсорсинг – це часткова або повна пере-
дача робіт із підтримки, обслуговування та 
модернізації ІТ-інфраструктури компаніям, 
що спеціалізуються на абонентському обслу-
говуванні організацій і мають штат фахівців 
різної кваліфікації [2].

У цілому ІТ-індустрія складається з трьох 
основних напрямів: ІТ-аутсорсинг (послуги), 
розроблення готового програмного забезпе-
чення, а також виготовлення комп’ютерів та 
іншого обладнання (hardware). Україна має 
перспективи розвитку всіх напрямів, проте 
найбільшими темпами розвивається саме 
ІТ-аутсорсинг.

Обсяг українського ринку ІТ-ауторсингу в 
2016 р. оцінювався в $1,1 млрд. Для порів-
няння: обсяг лідера ринку ІТ-ауторсингу 
США становив $68,1 млрд., Великобри-
танії – $7,1 млрд., Австралії – $3,6 млрд., 
Індії – $3 млрд., Франції – $2,9 млрд., Китаю – 
$2,4 млрд. [3]. Таким чином, Україна має вжи-
вати заходів для підвищення конкурентоспро-
можності та збільшення місткості ІТ-ринку, а 
отже, й зростання доходів від ІТ-сфери.

В Україні топ-10 найбільших аутсорсинго-
вих ІТ-компаній уже декілька років поспіль 
залишається майже незмінним (табл. 1). При 
цьому найбільшим ІТ-роботодавцем в Україні 
залишається компанія EPAM.

У світі аутсорсинг виступає каталізатором 
створення глобальних підприємств. Так, понад 
100 багатонаціональних технічних гігантів від-
крили свої науково-дослідні установи в Укра-
їні, включаючи Samsung, Boeing, Siemens та 
Oracle. Аналітики зазначають, що створення 
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нових проектів у IT-сфері в Україні обійдеться 
в 5–10 разів дешевше, ніж, наприклад, у США 
та Західній Європі. Завдяки цьому українські 
фахівці отримали дорогоцінний досвід роботи 
над інноваційними продуктами та широкі мож-
ливості реалізації на західних ринках.

Ще одним напрямом діяльності в ІТ-сфері, 
який в останні роки знаходиться на підйомі, 
є розроблення стартапів. Протягом бага-
тьох років серед українських стартапів домі-
нують проекти Інтернет-сфери, тому слова 
«ІТ-стартап» і «стартап» якоюсь мірою є сино-
німами, адже понад 60% стартапів стосуються 
саме інформаційних технологій. Таким чином, 
тисячі молодих талановитих фахівців розро-
бляють сервіси, сайти, мобільні додатки і т. д. 

Однак на відміну від величезного за розмі-
рами внутрішнього ринку США та надмірного 
фінансування ІТ-підприємці в Україні з пер-
шого дня зосереджують увагу на міжнарод-
ному ринку. Petcube, Allset, Preply, Mobalytics, 
Sixa і People.ai – це приклади українських 
стартапів, що змагаються на міжнародному 
ІТ-ринку з моменту створення. 

Нині, крім розвитку Інтернету та комп'ю-
терних технологій, з’являється багато проек-
тів, пов'язаних, наприклад, із робототехнікою, 
освітою, послугами, рішеннями B2B та B2C. 
Беручи до уваги прагнення держави щодо 
створення електронного уряду, створюється 
значний ринок G2B-рішень (онлайн-некомер-
ційна взаємодія між місцевою, центральною 
владою та комерційним бізнесом для забез-
печення інформації про підприємства). Най-
більш популярними є проекти, що здійсню-
ються в рамках співпраці ІТ-сфери та інших 
сфер, таких як криптовалюта, онлайнові пла-
тіжні послуги, IoT-рішення тощо. 

Україну як потенційну країну для ведення 
бізнесу, зокрема в ІТ-сфері, часто обговорю-
ють іноземні інвестори, незважаючи на те що 
рейтинги сприятливості інвестиційного клі-
мату України є не надто високими. На думку 
аналітиків, основними перешкодами для 
активного інвестування в Україну є корупція 
та нестабільність законодавчого забезпе-
чення бізнесу. 

Незважаючи на зусилля щодо зниження 
корупції та певні позитивні зрушення у цій 
сфері, Україні все ще далеко до розвитку 
європейських країн у цьому питанні. Проте 
експерти зазначають, що на відміну від кла-
сичних секторів економіки (таких як будівни-
цтво, виробництво товарів, аграрний сектор, 
видобувні галузі тощо) у нових сферах, таких 
як IT-сфера, корупційні ризики є меншими, 

а іноді взагалі відсутні. Саме тому ІТ-сфера 
залишається одним із найбільш перспектив-
них напрямів інвестування. 

Ще однією великою проблемою ІТ-галузі 
України є незбалансованість ринку. З одного 
боку, щорічно зростає дефіцит висококвалі-
фікованих кадрів, а також стабільно зростає 
заробітна плата, з іншого – існує надлишок 
фахівців із недостатнім рівнем кваліфіка-
ції, внаслідок чого посилюється конкуренція 
між компаніями за кваліфіковані людські 
ресурси, адже висококваліфіковані співробіт-
ники – вагоме джерело конкурентних переваг 
та рушійна сила розвитку ІТ-індустрії. 

ІТ-галузь виступає однією з найбільш ста-
більних сфер діяльності зі значно вищою за 
середню заробітною платою, що робить її над-
звичайно привабливою для людей різного віку 
та підвищує інтерес до неї молоді. Водночас 
номінально велика кількість вищих навчаль-
них закладів, що готують фахівців ІТ-сфери, 
створення різноманітних навчальних та пере-
навчальних центрів не вирішують кадрової 
проблеми, а призводять до того, що ІТ-галузь 
часто отримує фахівців, які не повною мірою 
відповідають її вимогам.

Аналіз наукових праць, присвячених 
вивченню особливостей функціонування під-
приємств ІТ-галузі, дав змогу зробити висно-
вок, що серед основних причин невідповід-
ності базової професійної освіти ІТ-фахівців 
вимогам інноваційної економіки можна від-
значити [6]:

– недостатньо високу кваліфікацію викла-
дачів ВНЗ;

– низький рівень фінансування вишів;
– неадекватність змісту освітніх програм 

професійної підготовки ІТ-фахівців сучасним 
вимогам роботодавців і змінам кон'юнктури 
ринку праці;

– знання у сфері інформаційних техноло-
гій дуже швидко змінюються та оновлюються, 
а навчання у ВНЗ не встигає за темпами цих 
змін;

– відсутність досвіду практичної роботи, 
виключно теоретичні знання про специфіку 
функціонування та особливості ІТ-сфери.

У зв'язку із цим експерти зазначають, 
що протягом навчання більшість студентів 
ІТ-сфери в Україні отримує лише 60–70% 
необхідних знань, тоді як їхні закордонні 
колеги здобувають близько 90%. Це означає, 
що за винятком окремих передових вишів 
країни система освіти у сфері інформаційних 
технологій відчутно відстає від потреб ринко-
вої економіки країни та світу.



387

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Таким чином, серед основних проблем, що 
перешкоджають швидкому розвитку інфор-
маційних технологій в Україні, можна виді-
лити такі.

1. Однією з головних проблем є якість 
навчання фахівців, зайнятих в IT-сфері. Для 
того щоб отримати висококваліфікованих 
фахівців, процес їх навчання необхідно забез-
печити висококваліфікованими викладачами, 
сучасними технологіями та правильно орга-
нізувати.

2. Міграція кваліфікованих фахівців, або 
так званий «витік мізків», який здебільшого 
спостерігається до країн Європи та США. 

3. Низький внутрішній попит на розробки 
ІТ-сфери як наслідок надзвичайно низької 
платоспроможності більшої частини насе-
лення.

4. Порівняно низький рівень виробництва 
програмного забезпечення, комп'ютерного та 
телекомунікаційного обладнання, зовсім непо-
мітна частка цих напрямів на світовому ринку. 

5. Відсутність популяризації в ЗМІ. Це 
одночасно й незначна, й доволі суттєва про-
блема, яка перешкоджає розвитку. З одного 
боку, ЗМІ не так вигідно привертати увагу до 
IT-сфери, з іншого – це найбільш істотна мож-
ливість підняти інтерес молодого покоління 
до даної сфери.

6. Низька забезпеченість сучасною спеціа-
лізованою технікою. Дитячі садки, школи, вищі 
навчальні заклади, державні установи мають 
гостру потребу в модернізації комп'ютерного 
обладнання, що знижує швидкість упрова-
дження та розповсюдження новітніх інформа-
ційних технологій. 

7. Збереження конфіденційності та надій-
ність захисту даних є однією з проблем, акту-
альність якої щорічно зростає.

8. Проблеми із захистом інтелектуальної 
власності. Незважаючи на розвинуте законо-
давче забезпечення, вирішення конфліктних 
ситуацій у судовому порядку все ще потребує 
значних часових та інших ресурсів.

Зрозуміло, всі перераховані вище чинники 
негативно впливають на розвиток вітчизняної 
IT-галузі, однак шляхи вирішення цих проблем 
все ж таки існують. Передусім необхідно ство-
рити сприятливі умови для роботи висококва-
ліфікованих фахівців та вживати заходів щодо 
запобігання відтоку мізків. Зниження податко-
вого тиску та зменшення бюрократизації, що 
нині запроваджено для ІТ-підприємців, част-
ково сприяють активізації діяльності з роз-
роблення вітчизняного програмного забезпе-
чення, однак не дає фахівцям упевненості в 

майбутньому, адже часті зміни в законодав-
стві – нормальне явище для будь-якої сфери 
діяльності в Україні.

У цілому на даному етапі вирішення про-
блем ІТ-індустрії неможливе без подальшої 
участі держави. Забезпечення навчальних 
закладів комп'ютерною технікою, придбання 
сучасного ліцензійного програмного забез-
печення, розроблення механізму взаємодії 
навчальних закладів та бізнесу, посилення 
інвестиційної привабливості, підвищення 
якості знань молодих спеціалістів ІТ-сфери, 
активізація внутрішнього попиту, стимулю-
вання створення високотехнологічних старта-
пів – це лише частина питань, що нині поста-
ють перед ІТ-індустрією України. 

Найбільш істотний внесок може здійснити 
розроблення спеціалізованих програм, спря-
мованих на вдосконалення українського ринку 
праці та фінансування тих досліджень, які від-
повідають науковим інтересам країни. Крім 
того, доцільно переглянути чинне законодав-
ство й узгодити його з потребами ІТ-індустрії, 
зокрема розробити законодавство щодо 
діяльності стартапів, чітко прописати поняття 
та врегулювати інтереси різних сторін іннова-
ційного процесу в ІТ-сфері, а також узгодити 
ці положення з міжнародними нормами. 

Висновки з цього дослідження. ІТ-галузь 
є однією з найбільш перспективних та інно-
ваційних сфер сучасної економіки України. 
Основними особливостями українського 
ІТ-ринку, що відрізняють його від відповід-
них ринків економічно розвинених країн, є 
загальна незрілість, недостатня цивілізова-
ність, непрозорість, широка диверсифікація 
ринку і моделей, що надаються. Великою про-
блемою ІТ-галузі України є розбалансованість 
ринку: з одного боку, щорічно зростає дефіцит 
висококваліфікованих кадрів, з іншого – над-
лишок спеціалістів із недостатнім рівнем ква-
ліфікації. У зв'язку із цим назріла гостра необ-
хідність вирішення питань щодо створення 
механізмів виявлення та вирішення кадрових 
проблем ІТ-галузі, зокрема: визначення відпо-
відності рівня кваліфікації випускників потре-
бам індустрії, підвищення інтересу молоді до 
ІТ-спеціальностей і вдосконалення процесу 
підготовки фахівців у сфері ІТ.

У цілому основою для перетворення потен-
ціалу вітчизняної ІТ-галузі на конкурентоспро-
можний сегмент світового ринку є стабілізація 
економічної та політичної ситуації в країні, 
подолання корупції, а також розроблення 
ефективних механізмів взаємодії між держа-
вою, наукою та інноваційним бізнесом. 
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