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Метою проведення даного дослідження є вияв-

лення тенденцій розвитку IT-аутсорсингу в нашій 

країні, обгрунтування його місця на світовому ринку 

аутсорсингу ІТ-технологій, розробка рекомендацій 

щодо розширення аутсорсингу IT-технологій в Украї-

ні. Дослідження проводили за допомогою емпіричних 

методів: вимірювання, порівняння, спостереження [1-

10].  

Аутсорсинг інформаційних технологій (IT-аут-

сорсинг)  це передача спеціалізованій компанії пов-

ністю або частково функцій, пов'язаних з інформацій-

ними технологіями, а саме обслуговування мережевої 

інфраструктури, системна інтеграція, розміщені кор-

поративних баз даних на серверах спеціалізованих 

компаній, створення і підтримка публічних web-серве-

рів, придбання в лізинг комп'ютерного обладнання, 

офшорне програмування. Український IT-ринок за час 
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свого існування в значній мірі вплинув на економіку 

країни, зокрема на розподіл висококваліфікованих фа-

хівців. Надалі роль і значення IT-ринку буде тільки 

зростати. Український IT-ринок буде розвиватися до-

сить швидкими темпами не тільки за рахунок націо-

нальних компаній, які планують значно збільшити свій 

штат, а й за рахунок приходу нових іноземних гравців. 

Проте, експерти відзначають наявність однієї вельми 

значущої проблеми, яка пов'язана з нестачею кадрів в 

галузі. Пік демографічної ями, а, отже, і пік дефіциту 

фахівців в галузі, прогнозується на 2023 рік. Ця ситуа-

ція буде тиснути на ставки заробітних плат в галузі. За 

прогнозами як національних фахівців галузі, так і між-

народних організацій, експорт IT-послуг України буде 

рости в найближчі роки на 24-28% в рік і вже в 2024 

році може перевищити 10 млрд доларів США. У той 

час як імпорт залишатиметься на досить низькому рів-

ні. Прогноз темпів приросту імпорту становить 15  

17% в рік 

В нашій країні ринок інформаційних послуг пе-

ребуває в стані активного розвитку та зростання, що 

підтверджується його провідною роллю  українських 

напрямків експорту різного роду послуг (в кращому 

стані лише сфера транспортних послуг) [1]. Щорічно 

ІТ-послуги в Україні демонструють стабільне збіль-

шення, яке перевищує 20%, забезпечуючи свою про-

відну роль і на міжнародних ринках [2, с. 6].  
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В 2020 році український ІТ-ринок збільшився 

практично на 20 %, а доля експорту ІТ-технологій в 

структурі експорту України перевищла 8 % [8]. Пос-

лугами українських підприємств ІТ-аутсорсингу в 

2019-2020 році скористалися понад 100 компаній 

світу. Суттєво збільшується кількість іноземних та су-

місних підприємств на території нашої країни. За різ-

ними даними, в Україні від 3000 до 5000 IT-компаній. 

За даними українського уряду, на сьогодні на україн-

ському ІТ-ринку працюють 1142 продуктові компанії і 

858 сервісних. На сьогодні вже більше ста R&D, які 

або перебувають у власності, або є партнерами таких 

гігантів як Google, Samsung, Siemens, Huawei [1]. Все 

це підтверджує суттєвий інтерес до сфери інформацій-

них послуг, свідчить про наявність великого попиту на 

них та формує значну кількість реальних можливостей 

для розвитку та укріплення економічного потенціалу 

України.  

Предметом досліджень деяких великих інвес-

тиційних компаний (наприклад, AVentures Capital, 

Aventis Capital,  Capital Times, Intellias та ін.) детально 

вивчається ІИ-кластер, який сторили Україна, Біло-

русь,  Польща і Румунія. Спільний об'єм IT-експорту 

чотирьох країн досяг $ 13 млрд. Загалом на них при-

падає 5% світового ринку. Лідирують Індія і Китай, які 

разом покривають 80% інформаційного ринку [1, 2]. 

Для оцінки вагомості і значущості цифрових техноло-

гій проведемо певне дослідження ринкових показників 
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інформаційного розвитку та ефективності роботи ін-

формаційної сфери на світовому та національному 

ринках  деяких  країн, включаючи і Україну.  

Для такого роду дослідження нами обрано дві 

найбільш розвинуті країни у галузі  ІТ-технологій  

Індія та Китай; дві країни з середніми за світовими 

мірками темпами розвитку ІТ-галузі  Німеччина та 

Великобританія; а також наша країна і чотири країни 

постсоціалістичного табору – Польща, Чехія, Російска 

Федерація та Словаччина для порівняння їх з Украї-

ною, оскільки ці країни є територіально близькими, а 

також мають схожу економіку.  

Слід відмітити, що в цілому країнам останньої 

групи у сучасних умовах притаманна тенденція актив-

ного розвитку ІТ-індустрії, яка починає займати і в 

структурі ВВП і в структурі експорту країн, які дос-

ліджувалися,  провідні позиції. На наш погляд, якщо 

вони прикладуть певні зусилля, направлені на  покра-

щення інфраструктурного забезпечення ІТ-сфери, то 

рівень інвестиційної привабливості для потенційних 

інвесторів суттєво збільшиться. Ці країни мають знач-

ні резерви недорогої, але висококваліфікованої робо-

чої сили, а також ще далеко не повністю освоєну міст-

кість ринку ІТ-технологій. До таких країн, на нашу 

думку, слід віднести і Україну. 

Постачальники ІТ-аутсорсингу складають най-

більшу частку на українському ринку ІТ-послуг. Не 

дивлячись на те, що кількість українських  стартапів 
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(понад 2000 компаній) та міжнародних науково-дос-

лідних центрів (понад 100 компаній) постійно збіль-

шується, на підприємствах ІТ-аутсорсингу сьогодні 

працює понад 60% усіх ІТ-фахівців, які проживають в 

Україні. Зазначимо, що США та країни Західної Єв-

ропи залишаються найбільшими цільовими ринками 

українських компаній ІТ -послуг. У 2012 році США 

були найбільшим споживачем українського експорту 

ІТ-послуг (81%). Останні дослідження показують, що 

це все ще є основним ринком для українського ІТ-екс-

порту, але частка європейського бізнесу з роками знач-

но зросла. 

Перспективи розвитку українського ІТ-ринку, 

на нашу думку, пов’язані з декількома надзвичайно 

важливими напрямками. Надамо кожному з них ко-

ротку характеристику.  

1. Необхідно запровадити системний підхід до 

розвитку та вдосконалення системи освіти і, що є 

найбільш важливим, вищої технічної освіти. 

2. Крім розвитку та удосконалення системи під-

готовки фахівців в нашій країні, визначення найбільш 

важливих пріоритетів державного значення, розвитку 

внутрішнього ІТ-ринку, вітчизняній ІТ-спільноті необ-

хідно задуматися над розробкою єдиної концепції 

майбутнього ІТ-сфери. Простіше всього можна просто 

заробляти гроші на всіх рівнях, в певній мірі попов-

нюючи як державний та місцевий бюджет, так і власні 

кишені ІТ-фахівців. Але, на наш погляд, з самого по-
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чатку це не буде виграшним варіантом. З таким під-

ходом ми ніколи не складемо гідної конкуренції про-

відним в ІТ-сфері країнам.  

3. Потрібна термінова консолідація зусиль як 

держави, так і ІТ-спільноти для реформування націо-

нального податкового законодавства, що в підсумку 

збереже необхідні умови, які надають можливості роз-

витку ІТ-індустрії з метою збереження та підвищення 

рівня її конкурентоспроможності в першу чергу на  

світовом ІТ-ринку. Наявність конфліктних ситуацій 

між ІТ-бізнесом та державними органами у сфері опо-

даткування, на нашу думку, може в певній мірі про-

вокувати відтік  ІТ-кадрів  за  межі України.  Проведе-

гне  опитування  45%  вітчизняних  ІТ-фахівців роз-

глядають  питання переїзду ів іншу країну [8]. З ура-

хуванням  нестабільної ситуації в нашій країні і реа-

льні можливості погіршення системи оподаткування 

для ФОП, вказаний відсоток можливої еміграції може 

ще більше зрости. 

4. Також конче необхідна тотальна автоматиза-

ція всіх сфер економічної діяльності країни. В тому 

числі і вітчизняної ІТ-сфери, тут вона не є виключен-

ням. У найближчому майбутньому на світовому ІТ-

ринку будуть конкурентоспроможними тільки ті ре-

гіони, країни, індустрії, спеціалізації, в складі яких 

буде креативна складова.  

5. Також необхідно посилити спільні зусилля в 

напрямку зміцнення позитивного іміджу нашої країни 
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на міжнародній арені і світовому ІТ-ринку. Дуже важ-

ливо, щоб світова спільнота не ототожнювала Україну 

з тотальною корупцією та військовими конфліктами, а 

в більшій мірі визначала її позитивну і провідну участь 

участі в світовій економіці, в інноваційному розвитку і 

стратегічному партнерстві з провідними країнами і 

корпораціями в ІТ-сфері.  

Врахування даних пропозицій дозволить вітчиз-

няній ІТ-галузі створити та впровадити єдиний стра-

тегічний план свого розвитку не на найближчі 2..5 ро-

ків, а на найближчі 10..20 років.  
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