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У статті проведено бізнес-аналіз ринку 
IT-технологій України з урахуванням специ-
фіки форм діяльності ІТ-компаній України. 
Проаналізовано обсяг реалізованих ІТ-послуг 
на ринку IT-технологій України за такими 
напрямами діяльності, як комп'ютерне про-
грамування, консультування та пов'язана 
з ними діяльність; надання інформацій-
них послуг, оброблення даних, розміщення 
інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними 
діяльність; веб-портали та надання інших 
інформаційних послуг. Сформовані осно-
вні досягнення ринку IT-технологій України. 
Визначено, що основними факторами, що 
спричиняють попит на ринку IT-технологій 
України в іноземних замовників, є якість 
послуг та ціна. Проведено порівняння заро-
бітної плати спеціаліста конкретної квалі-
фікації в Україні, США, Німеччині та Велико-
британії. Зважаючи на збільшення частки 
ВВП України, яка припадає на ІТ-послуги, 
зроблено висновок, що саме такий розвиток 
ринку IT-технологій України позитивно впли-
ває на економіку країни і добробут певної 
частки населення.
Ключові слова: бізнес-аналіз, ринок IT-тех-
нологій України, інформаційно-комунікаційні 
технології, аутсорсингові ІТ-компанії.

В статье проведен бизнес-анализ рынка 
ИT-технологий Украины с учетом специ-

фики форм деятельности ИТ-компаний 
Украины. Проанализирован объем реализо-
ванных ИT-услуг на рынке ИT-технологий 
Украины по таким направлениям деятель-
ности, как компьютерное программирова-
ние, консультирование и связанная с ними 
деятельность; предоставление информа-
ционных услуг, обработки данных, размеще-
ние информации на веб-узлах и связанная с 
ними деятельность; веб-порталы и предо-
ставление других информационных услуг. 
Сформированы основные достижения 
рынка ИT-технологий Украины. Определено, 
что основными факторами, которые вызы-
вают спрос на рынке ИT-технологий Укра-
ины в иностранных заказчиков, являются 
качество услуг и цена. Проведено сравнение 
заработной платы специалиста конкрет-
ной квалификации в Украине, США, Германии 
и Великобритании. Учитывая увеличение 
доли ВВП Украины, которая приходится на 
ИT-услуги, сделан вывод, что именно такое 
развитие рынка ИT-технологий Украины 
положительно влияет на экономику страны 
и благосостояние определенной части насе-
ления. 
Ключевые слова: бизнес-анализ, рынок 
ИT-технологий Украины, информационно-
коммуникационные технологии, аутсорсин-
говые ИT-компании. 

The article analyzes the business analysis of the market of IT technologies of Ukraine, taking into account the specifics of the forms of activity of IT com-
panies of Ukraine. Using the generally accepted approach, the IT market of Ukraine is divided into five top – level segments. Traditional categories of 
hardware, software, and services were found to account for more than half of the total; telecommunications services, one third, the rest covers various new 
technologies that either do not fall into one of the traditional segments, or cover several categories, which is typical of many new solutions "as a service", 
including elements of hardware, software and service, such as IT, drones and many automated technologies. The volume of implemented IT services 
on the market of IT technologies of Ukraine in such areas of activity as computer programming, consulting and related activities is analyzed; provision 
of information services, data processing, posting of information on web sites and related activities; web portals and other information services. The main 
achievements of the market of IT  technologies of Ukraine are formed. It is determined that information and communication technologies are the third largest 
industry, which accounts for 20% of all Ukrainian exports of services. It is determined that the main factors causing demand in the market of IT technologies 
of Ukraine at foreign customers are quality of services and the price. The world market of information technologies significantly influences the market of IT 
technologies of Ukraine, which is developing rapidly. The comparison of the salary of a specialist with a specific qualification in Ukraine, the USA, Germany 
and Great Britain is carried out. The reasons for the spread of outsourcing IT companies in Ukraine have been clarified. The market of IT technologies of 
Ukraine is developing rapidly thanks to foreign customers. Ukrainian IT companies are attractive for outsourcing because they reduce production costs at 
the expense of employees' salaries. Given the increase in the share of Ukraine's GDP in IT services, it is concluded that this development of the IT market 
of Ukraine has a positive impact on the country's economy and the welfare of a certain proportion of the population. 
Key words: business analysis, IT market of Ukraine, information and communication technologies, outsourcing IT companies.
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Постановка проблеми. Україна відстає у сво-
єму технологічному розвитку. Понад 50% в Україні 
становить виробництво, яке можна віднести до 
третього технологічного укладу, та лише 38% еко-
номіки представляють четвертий технологічний 
уклад. На п'ятий технологічний уклад в Україні 
приходиться лише 4% економіки. У США рівень 
четвертого технологічного укладу становить 20%, 
а п'ятого – 60%. Крім того, в США вже 5% еконо-
міки можна віднести до шостого технологічного 
укладу [9].

Одним з інструментів розвитку сучасної еконо-
міки є інформаційні технології. Вони здатні при-
скорити економічний розвиток країни та побудову 
цифрової економіки. Тому ринок інформаційних 
технологій суттєво впливає на світову економіку 

загалом і на розвиток економіки окремих країн. 
За даними дослідницької консалтингової компанії 
IDC, глобальна індустрія інформаційних техноло-
гій планує досягти 5,2 трлн [1].

Ринок ІТ-технологій України протягом останніх 
років впевнено конкурує з іншими країнами та має 
низку досягнень [10]: близько 190 тис. розробників 
програмного забезпечення, 7 місце у світі за якістю 
фрілансу (роботи поза компанією) працівників, 
понад 100 R&D (дослідження та розвиток) центрів 
міжнародно відомих компаній, 50 коворкінгів та 
ІТ-хабів (це модель організації роботи людей, най-
частіше фрілансерів, із різним типом зайнятості в 
єдиному робочому просторі), 24 місце у рейтингу 
найпривабливіших держав для розроблення про-
грамного забезпечення, понад 1000 проведених 
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щорічних заходів для ІТ-фахівців, стартапiв та 
iнвесторiв, створення ІТ-асоціацій (IT Ukraine 
Association, Ukrainian Venture Capital and Private 
Equity Association, IТ-комiтет American Chamber 
of Commerce (ACC), IТ-комiтет European Business 
Association (EBA), UAngel) та IT-кластерів, близько 
200 ВНЗ займаються підготовкою фахівців в 
ІТ-галузі, відкриття ІТ-шкіл та курсів, наявність 
успішних компаній.

Україна займає провідні позиції на світовому 
ринку інформаційних технологій як країна-поста-
чальник аутсорсингових послуг.

Отже, бізнес-аналіз ринку інформаційних тех-
нологій України необхідно проводити, враховуючи 
специфіку форм діяльності ІТ-компаній України.

Метою статті є дослідження ринку інформа-
ційних технологій України, аналіз його тенденцій, 
з’ясування причин поширення аутсорсингових 
ІТ-компаній в Україні та визначення перспектив 
розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями функціонування ринку ІТ-технологій 
України займаються такі вітчизняні вчені, як 
В.В. Дергачова, А.Є. Литвин, Н.В Жмурко, О.С. Ба- 
банін, С.В. Войтко, А.О. Маслов, С.О. Пиріг, І.О. Се- 
дікова, Л.І. Федулова, М.П. Чайковська, А.А. Чухно 
та інші.

Зокрема, Н.В. Жмурко визначив зміст та призна-
чення ринку інформаційних технологій в Україні, 
дослідив його стан, динаміку і питому вагу у струк-
турі експорту та валового внутрішнього продукту 
держави та проаналізував географічну диверси-
фікацію підприємств ІТ-сфери на національному 
ринку, а також оцінив кількість зайнятих фізичних 
осіб-підприємців відповідно до класифікації видів 
економічної діяльності у сфері телекомунікації, 
комп’ютерних та інформаційних послуг [1].

А.Є. Литвин у статті «Тенденції розвитку сві-
тового ринку інформаційних технологій» дослі-
див характерні особливості розвитку світового 
ринку інформаційних технологій, інтернаціоналі-
зації світової ІТ-індустрії, розглянув та порівняв 
особливості товарної структури світового ринку 
інформаційних технологій у розвинутих країнах і 
країнах, що розвиваються, розглянув особливості 

географічного розподілу міжнародної торгівлі 
ІТ-продуктами [2].

А.В. Ставицька розглянула проблему розмиття 
меж міжнародного ринку інформаційних техноло-
гій під впливом глобалізації та НТП [3].

Постановка завдання. Проведено бізнес-
аналіз ринку ІТ-технологій України з урахуванням 
специфіки форм діяльності ІТ-компаній України. 
Проаналізовано обсяг реалізованих ІТ-послуг 
на ринку ІТ-технологій України за такими напря-
мами діяльності, як комп'ютерне програмування, 
консультування та пов'язана з ними діяльність; 
надання інформаційних послуг, оброблення даних, 
розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана 
з ними діяльність; веб-портали та надання інших 
інформаційних послуг. Сформовані основні досяг-
нення ринку ІТ-технологій України. Визначено, що 
основними факторами, що спричиняють попит на 
ринку ІТ-технологій України в іноземних замовни-
ків, є якість послуг та ціна.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Є низка таксономій для зображення простору 
інформаційних технологій. Використовуючи зага-
льноприйнятий підхід, ринок ІТ-технологій України 
можна розділити на п'ять сегментів верхнього 
рівня.

Традиційні категорії обладнання, програмного 
забезпечення та послуг становлять 56% загальної 
кількості. Інша основна категорія, телекомуніка-
ційні послуги, становить 26%. Решта 17% охоплює 
різні нові технології, які або не входять в один із 
традиційних сегментів, або охоплюють кілька 
категорій, що характерно для багатьох нових 
рішень «як послуга», що включають елементи 
обладнання, програмного забезпечення та сер-
вісу, такі як IoT, дрони та багато автоматизованих 
технологій.

За даними української державної служби ста-
тистики, обсяг реалізованих ІТ-послуг на ринку 
ІТ-технологій України за ІІ квартал 2020 року ста-
новить приблизно 21,5 млрд грн (табл. 1) [5].

Також, за даними Світового банку, Україна посі-
дає 33 місце на світовому ринку IT-експорту з обо-
ротом $4,2 млрд за 2019 рік. Лідерами рейтингу 
традиційно залишаються США і Великобританія [4]. 

Таблиця 1
Обсяг реалізованих ІТ-послуг за ІІ квартал 2020 року

Напрям діяльності Обсяг реалізованих 
послуг, тис. грн

У т.ч. реалізовано послуг 
населенню

усього, 
тис. грн

у % до загального 
обсягу

Комп'ютерне програмування, консультування та 
пов'язана з ними діяльність 12287101,3 22314,7 0,2

Надання інформаційних послуг 4579048,7 311918,9 6,8
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-
вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали 4055762,6 268473,3 6,6

Надання інших інформаційних послуг 523286,1 43445,6 8,3
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За даними української державної служби ста-
тистики та сервісу EDRDATA сформовано осно-
вні досягнення ринку ІТ-технологій України за  
2020 рік [5].

На початку 2020 року кількість спеціалістів, 
зайнятих в ІТ-галузі, досягла 200 тис. осіб. Це на 
19% більше, ніж роком раніше. Щороку в україн-
ських університетах випускається 20 000 нових спе-
ціалістів. 53 000 співробітників працюють у 50 най-
більших ІТ-компаніях України, з них 42 000 – технічні 
спеціалісти. 67% усіх українських ІТ-спеціалістів 
проживають у Києві, Харкові та Львові [5].

Загалом в Україні працюють понад 4000 техно-
логічних компаній. У 2019 році сектор розроблення 
програмного забезпечення в країні виріс на 19%. 
Три українські стартапи вже досягли успіху на рівні 
«єдинорога», що означає, що вони отримали, за 
оцінками, 1 мільярд доларів [5].

Однією з них стала компанія Grammarly, яка 
розробляє та надає послуги з корекції граматики 
тексту. Більше ста компаній зі списку Fortune 
500 вдаються до послуг українських ІТ-компаній.

США та країни Західної Європи є основними 
цільовими ринками для українських технологічних 
компаній. Інформаційно-комунікаційні технології – 
третя за величиною галузь, на яку припадає 20% 
всього українського експорту послуг [5].

В умовах глобалізації компанії для підвищення 
власної конкурентоспроможності на ринку та зни-
ження витрат на виробничі процеси все частіше 
передають другорядні завдання в діяльності орга-
нізації  зовнішнім підрядникам – спеціалізованим 
агентствам, у розпорядженні яких є висококваліфі-
ковані кадри. Зазначена практика має назву «аут-
сорсинг» [6].

Аналізуючи ринок інформаційних технологій 
України, важливо зазначити, що більшість україн-
ських ІТ-компаній – аутсорсингові компанії, тобто 
іноземні компанії на умовах субпідряду переда-
ють частину завдань певних проектів українським 
ІТ-компаніям з метою скорочення власних витрат.

За даними International Association of Outsourcing 
Professionals (IAOP) за 2019 рік у рейтинг топ-
100 найкращих аутсорсингових ІТ-компаній потра-
пило 17 компаній з офісами в Україні [7].

Міжнародна асоціація IAOP складає щорічні 
рейтинги найкращих аутсорсингових компа-
ній. У 2020 році асоціація оголосила особливу 
програму: Best of The Global Outsourcing 100. 
Відповідно до цієї програми асоціація не при-
ймала нових заявок від компаній на участь, а 
склала перелік найкращих організацій, які вже 
неодноразово фігурували у попередніх списках за 
10 років [7]:

– SoftServe (понад 6000 спеціалістів в Україні, 
головний офіс у Львові);

– Ciklum (понад 2800 спеціалістів в Україні, 
головний офіс у Києві);

– Infopulse (понад 1800 спеціалістів в Україні, 
головний офіс у Києві);

– ELEKS (понад 1300 спеціалістів в Україні, 
головний офіс у Львові);

– Intellias (понад 1200 спеціалістів в Україні, 
головний офіс у Львові);

– Sigma Software (понад 900 спеціалістів, голо-
вний офіс у Харкові);

– N-iX (понад 900 спеціалістів, головний офіс у 
Львові);

– Miratech (понад 800 спеціалістів, головний 
офіс у Києві);

– AMC Bridge (понад 500 спеціалістів, голо-
вний офіс у Дніпрі);

– Softengi (понад 200 спеціалістів, головний 
офіс у Києві);

– Program-Ace (понад 100 спеціалістів, голо-
вний офіс у Харкові).

Серед компаній з українськими представни-
цтвами:

– EPAM (понад 6600 спеціалістів в Україні, 
головний офіс у США); 

– Luxoft (понад 3900 спеціалістів в Україні, 
головний офіс у Швейцарії); 

– Svitla Systems (понад 500 спеціалістів в 
Україні, головний офіс у США); TEAM International 
Services (понад 300 спеціалістів в Україні, голо-
вний офіс у США); 

– Intetics (понад 300 спеціалістів в Україні, 
головний офіс у США); 

– Softjourn (понад 100 спеціалістів в Україні, 
головний офіс у США).

Аутсорсинг для компанії-підрядника є засобом 
підвищення конкурентоспроможності на ринку за 
рахунок зменшення витрат. 

Аналіз засвідчив, що основними факторами, які 
спричиняють попит на ринку ІТ-технологій України 
в іноземних замовників, є якість послуг та ціна. 
Якість послуг зумовлюється високою, але лише 
для України, заробітною платою і досить високою 
конкуренцією на ринку праці. 

Середня заробітна плата інженера-програ-
міста на мові програмування Java, за інфор-
мацією ресурсу DOU, становить 2345 доларів 
США на місяць за даними за липень 2020 року 
у Києві [8]. Середня заробітна плата у Києві, за 
даними Міністерства фінансів України, становить 
614 доларів США на місяць. 

Отже, порівнюючи заробітну плату спеціаліста 
конкретної кваліфікації, можемо зазначити, що 
заробітна плата в Україні є щонайменше у 3 рази 
меншою за заробітну плату в США, Німеччині та 
Великобританії. 

Висновки з проведеного дослідженя. Світовий 
ринок інформаційних технологій значним чином 
впливає на ринок ІТ-технологій України, який 
швидко розвивається завдяки іноземним компа-
ніям-замовникам. Українські ІТ-компанії є при- 
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вабливими для аутсорсингу, оскільки зменшують 
витрати на виробництво за рахунок заробітної 
плати співробітників. 

Зважаючи на збільшення частки ВВП України, 
яка припадає на ІТ-послуги, можемо зро-
бити висновок, що саме такий розвиток ринку 
ІТ-технологій України позитивно впливає на еко-
номіку країни і добробут певної частки населення. 
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