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Статтю присвячено проблемі розвитку 
та функціонування ринку ІТ-послуг в 
Україні. Проаналізовано ринок ІТ-послуг на 
сучасному етапі його розвитку та окрес-
лено головні перспективи розвитку ринку 
ІТ-послуг в економіці Україні. Визначено 
місце ІТ-індустрії в структурі української 
економіки та оцінено потенціал роз-
витку даної сфери. У статті проведено 
SWOT-аналіз ринку ІТ-послуг в Україні на 
основі актуальних даних, завдяки якому 
визначено головні можливості, загрози, 
сильні та слабкі сторони сучасного ринку 
ІТ-послуг. Стаття виокремлює, що голов-
ними перевагами ринку ІТ-послуг в Україні 
є кваліфіковані кадри, розвинута мережа 
кластерів, спільнот та організацій, а 
також високі заробітні плати. Визначено, 
що на розвиток ринку ІТ-послуг в Україні 
впливають низка факторів, серед яких 
політико-економічна ситуація в країні, 
якість освіти, інфраструктура сек-
тору, внутрішній ІТ-ринок, інвестиційний 
клімат та активність інвесторів. Надано 
рекомендації щодо подальшого розвитку 
ринку послуг у сфері інформаційних 
технологій в Україні.
Ключові слова: ІТ-послуги, інформаційні 
технології, ринок ІТ, аутсорсинг.

Статья посвящена проблеме развития и 
функционирования рынка IТ-услуг в Укра-
ине. Проанализирован рынок IТ-услуг на 
современном этапе его развития и обо-
значены главные перспективы развития 
рынка ИТ-услуг в экономике Украины. Опре-
делено место IТ-индустрии в структуре 
украинской экономики и оценен потенциал 
развития. В статье проведен SWOT-
анализ рынка IТ-услуг в Украине на основе 
актуальных данных, благодаря которому 
определены главные возможности, угрозы, 
сильные и слабые стороны современного 
рынка IТ-услуг. В статье определенно, что 
главными преимуществами рынка IТ-услуг 
в Украине есть квалифицированные кадры, 
развитая сеть кластеров, сообществ и 
организаций, а также высокие заработные 
платы. Определено, что на развитие рынка 
IТ-услуг в Украине влияют ряд факторов, 
среди которых политико-экономическая 
ситуация в стране, качество образования, 
инфраструктура, внутренний IТ-рынок, 
инвестиционный климат и активность 
инвесторов. Даны рекомендации по даль-
нейшему развитию рынка услуг в сфере IТ 
в Украине.
Ключевые слова: ІТ-услуги, информацион-
ные технологии, рынок ІТ, аутсорсинг.

The article discusses the problem of development and functioning of the IT services market in Ukraine. The IT services market was analyzed from the 
current perspective, giving special attention to the real stage of development, which gave the reason to define the major future perspectives of the IT ser-
vices market development in the economy of Ukraine. The article points the role of the IT industry in the structure of the modern Ukrainian economy and 
assesses the potential for the development of this sphere. It is discussed that the structure of the IT market in Ukraine encompasses not only IT services, 
but also sectors of software development and hardware production. The article specifies that the IT industry is also part of the larger market – information 
and communication technologiesm, where information technologies make up the major part. The main method used in the article is SWOT analysis of 
the IT services market in Ukraine that uses current data to identify the principal opportunities, threats, as well as the strong and weak points of the modern 
IT services market. The article discovers that the development of the IT services market in Ukraine is influence by a number of factors like political and 
economic situation on the country, quality of education, infrastructure of the sector, national IT market, investment climate and the activity of investors.  
It presents some results that illustrate the dependence of the Ukrainian IT market on the situation in the global tech market. Another weak point is the 
unstable political situation and inefficient legislation. As for the strong points, the article depicts the pool of talented IT specialists, a developed network of 
clusters, communities, and associations, as well as high salary rates for the locals. What is more, it is highlighted that higher education in the sphere of 
computer sciences, integration to the European Union, and the development of the national IT market are the major opportunities for Ukrainian IT services.  
It should also be mentioned that brain drain and possible changes in the taxation system for the tech industry might be the threats for the rise of the Ukrainian 
IT industry. Overall, the article also reveals the perspectives of the IT services market and summarizes practical recommendations for the further develop-
ment of the IT services market in Ukraine. 
Key words: IT services, information technology, IT market, outsourcing.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
глобалізації інформаційні технології (ІТ) розвива-
ються дуже стрімко. Вони знаходять своє засто-
сування у кожній сфері діяльності людини, що дає 
поштовх до активного розвитку технологій та сві-
тової економіки загалом. Це, у свою чергу, сприяє 
виникненню нових галузей виробництва та ринків, 
одним з яких є ринок ІТ-послуг.

В Україні ринок ІТ-послуг перебуває в стані 
активного зростання й нині він займає друге місце 
серед найбільших вітчизняних галузей з експорту 
послуг, поступаючись лише транспортним послу-
гам [12]. Щороку послуги ІТ в Україні показують ста-
більне зростання в 11-26%, успішно конкуруючи на 
світовому ринку [10, с. 6]. Це свідчить про значний 
попит на українські послуги у сфері інформаційних 

технологій, що відкриває безліч можливостей для 
розвитку економічного потенціалу країни. 

Для забезпечення стабільного зростання цієї 
галузі, необхідно проаналізувати ситуацію на 
ринку ІТ-послуг та визначити напрями розвитку 
ІТ в Україні. За допомогою SWOT-аналізу можна 
дослідити головні можливості та загрози розвитку 
українського ІТ-сектору, а також його сильні та 
слабкі сторони.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розвитку сфери інформаційних техно-
логій та ринку ІТ-послуг займаються багато укра-
їнських та закордонних учених. Зокрема, даній 
проблематиці присвячено праці вітчизняних 
дослідників, серед яких: С.В. Войтко, Л.І. Феду-
лова, О.С. Бабаніна, А.О. Маслова, С.О. Пирога, 
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А.А. Чухно та інші. В іноземному академічному 
середовищі ринок інформаційних технологій 
вивчається у працях Дж. Бойєтт, Ф. Котлера, 
Б. Твісса та інших. Варто зазначити, що стрімкий 
розвиток ІТ-індустрії вимагає нових напрацю-
вань. Враховуючи нещодавні законодавчі ініціа-
тиви, аналіз ринку ІТ-послуг потребує детального 
вивчення та вдосконалення. Оскільки більшість 
досліджень спрямовані на становлення та розви-
ток всієї ІТ-індустрії, дана робота має на меті про-
аналізувати сектор ІТ-послуг як складову частку 
ринку ІТ в Україні.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення перспектив розвитку ринку ІТ-послуг 
в Україні шляхом виокремлення сильних та слаб-
ких сторін, а також його головних можливостей і 
актуальних загроз.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З 2013 року обсяг ринку ІТ-послуг України зріс на 
180% і у 2017 році становив 3,6 мільярда доларів 
США [18, с. 10]. За структурою, частка ІТ у ВВП кра-
їни становила 3,5% у 2010 році, тоді як у 2017 ця 
цифра зросла до 4,4% [1]. У динаміці платіжного 
балансу України експорт комп’ютерних послуг 
зріс на 30,2% у 2019 році в порівнянні з попере-
днім роком і склав 4,17 млрд дол. [3]. Статистичні 
дані дають підстави стверджувати, що внесок 
ІТ-індустрії в економіку України щороку збільшу-
ється, тому питання розвитку ринку ІТ-послуг є 

актуальною проблемою. Водночас ця індустрія 
може дати значний поштовх розвитку всієї країни.

Ринок ІТ-послуг є складовою частиною галузі 
інформаційних технологій, яка входить до структури 
інформаційно-комунікаційного ринку (ІКТ) (табл. 1). 
Окрім власне інформаційних технологій, індустрія 
ІКТ представлена також галуззю телекомунікацій, 
яку часто розглядають як окремий ринок [2, с. 385]. 
Ринок ІТ-послуг – один із секторів ІТ-індустрії, де 
послуга є об’єктом на ринку інформаційних тех-
нологій. За визначенням ЮНЕСКО, інформаційні 
технології – це набір технологічних інструментів та 
ресурсів, що використовуються для передачі, збері-
гання, створення та поширення чи обміну інформа-
ції [16]. В українському законодавстві подано схоже 
визначення, за яким «інформаційна технологія – 
цілеспрямована організована сукупність інформа-
ційних процесів з використанням засобів обчислю-
вальної техніки, що забезпечують високу швидкість 
обробки даних, швидкий пошук інформації, роз-
осередження даних, доступ до джерел інформації 
незалежно від місця їх розташування» [4]. 

Серед основних гравців на ринку найбільшу 
частку займають компанії з надання послуг 
ІТ-аутсорсингу [11, с. 6]. Це ті компанії, які роз-
робляють програмне забезпечення іншим підпри-
ємствам, зазвичай іноземним. Аутсорсингові ком-
панії становлять ТОП-10 найбільших ІТ-компанії 
України за кількістю співробітників (табл. 1).
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Рис. 1. Структура ринку ІКТ

Джерело: [2]
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Таблиця 1
Найбільші ІТ-компанії в Україні, 2019 р.

Компанія Чисельність 
фахівців (чол.)

Вакансії 
(чол.)

EPAM Ukraine 8300 500
SoftServe 7445 428
GlobalLogic 4600 500
Luxoft 3675 345
Ciklum 2917 180
NIX 2158 108
Infopulse 1989 70
DataArt 1800 70
EVOPLAY 1612 279
Intellias 1600 107

Джерело: [13]

Варто зазначити, що окрім базового (hardware) 
та інтелектуального (software) секторів до 
галузі ІТ належать також посередницькі послуги 
(ІТ-консультування), які опосередковано стосу-
ються розробки ІТ: бізнес-консалтинг, реінжині-
ринг програмних продуктів тощо [2, с. 386]. 

Окрему групу становлять центри з розробки 
програмного забезпечення, які є структурними 
підрозділами великих іноземних корпорацій. За 
даним 2018 року, вони займають близько 6% ринку 
ІТ в Україні [11, с. 6].

Як і в будь-якому іншому секторі економіки, на 
розвиток лідерів ринку ІТ-послуг в Україні вплива-
ють зовнішньоекономічні чинники та економіко-
політична ситуація в країні. Оскільки головним 
замовником українських ІТ-послуг є іноземні ком-
панії, майже вся сфера вітчизняних ІТ-послуг спря-
мована на експорт. Це викликає велику залежність 
від іноземних ринків, що робить вразливим внут-
рішній ринок ІТ. 

SWOT-аналіз дає змогу виокремити ряд силь-
них та слабких сторін, притаманних ринку ІТ-послуг 
в Україні. Наприклад, позитивним фактором для 
українського ІТ є велика кількість кваліфікованих 

фахівців. У 2019 в Україні нараховувалось понад 
190 тис. ІТ-фахівців, з них 63% – молоді люди 
віком від 21 до 30 років [8; 9]. Понад 80% україн-
ських розробників мають вищу освіту та володіють 
англійською мовою на середньому або вищому 
рівні [8]. Оскільки іноземні компанії перебувають у 
пошуку талантів, Україна якнайкраще відповідає їх 
запитам та надає послуги ІТ-аутсорсингу на висо-
кому рівні за світовими показниками [18]. До того 
ж, середня заробітна плата в ІТ становить при-
близно 2 тис. доларів США, що є привабливим для 
обох сторін [10, с. 8]. Варто зазначити, що інтерес 
до технологій, високі заробітні плати, умови праці 
та кар’єрні перспективи привертають уваги молоді 
до сфери ІТ, тому людський капітал ІТ-галузі є її 
потужним активом.

Водночас ІТ-індустрія – це також єдина експортна 
галузь України, яка не споживає природних ресурсів 
та не вимагає великих капіталовкладень [14].

Український ринок ІТ-послуг характеризу-
ється консолідованістю зусиль. У 2004 році було 
засновано Асоціацію «ІТ Україна» – найбільше 
об’єднання компаній-розробників програмного 
забезпечення в Україні, до складу якого входить 
більше 50 ІТ-компаній, які формують 50% всієї 
виручки галузі в Україні. Асоціація активно захи-
щає інтереси ІТ-бізнесу, сприяє розвитку кадро-
вого потенціалу та поширює позитивний імідж 
України як ІТ-нації на міжнародній арені. Окрім 
цього, функціонують регіональні кластери, най-
більші з яких розташовані в Києві, Дніпрі, Харкові, 
Львові та Одесі. В Україні також діють Європей-
ська Бізнес Асоціація (ЕБА), Українська асоціація 
венчурного та приватного капіталу UVCA, спіль-
ноти, бізнес-акселератори та понад 50 коворкінгів 
[18, с. 34–40].

Проведений SWOT-аналіз ринку ІТ-послуг в 
Україні представлено у таблиці (табл. 2).

Сервісні ІТ-компанії конкурують за людський 
капітал з компаніями, які розробляють власне 
програмне забезпечення (продукт). Оскільки за 

Таблиця 2
SWOT-аналіз ринку ІТ-послуг в Україні

Сильні сторони Слабкі сторони
Високі зарплати 
Кваліфікаційні кадри 
Кластери та асоціації 
Привабливість професії
Створення робочих місць
Надходження валюти
Міжнародний престиж країни
Створення середнього класу
Велика частка у структурі податків
Гнучкий до змін

Нестабільна політико-економічна ситуація в країні 
Слабка законодавча база
Низький рівень інвестицій 
Затримання інновацій
Недостатнє інфраструктурне забезпечення
Залежність від іноземного капіталу

Можливості Загрози
Якісна освіта 
ЄС інтеграція
Розвиток внутрішнього ринку

Збільшення податків
Відтік кадрів

Джерело: розроблено авторами
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останні десятиріччя сприятливі умови склалися 
саме для ринку ІТ-послуг, що орієнтуються на екс-
порт, внутрішній продуктовий ринок залишається 
слабким. Такий дисбаланс затримує розвиток вну-
трішньої ІТ екосистеми, внаслідок чого країна не 
здатна створювати інновації. 

Однією з слабких сторін ринку ІТ-послуг в 
Україні є політично-економічна криза. Загострена 
політична ситуація, що супроводжується високим 
рівнем корупції та неефективними реформами, 
призводить до зменшення інвестиційної привабли-
вості та створення негативного іміджу країни. До 
цього варто додати слабку законодавчу базу, яка 
не здатна надати потрібний захист інтелектуаль-
них прав на розробку програмного забезпечення. 

Однією з можливостей для ринку ІТ-послуг 
є покращення якості профільної освіти. В Укра-
їні існує понад 200 закладів освіти, які щорічно 
випускають 16 тис. фахівців у сфері ІТ [18, с. 50]. 
Якість такої освіти залишається низькою, тому 
що заклади вищої освіти не здатні швидко адап-
тувати навчальні програми до потреб ринку, а 
технічне оснащення потребує додаткового фінан-
сування. Проте, в Україні функціонують безліч 
освітніх проєктів, курсів та сертифікатних про-
грам, які використовують передові технології та 
навчають актуальним мовам програмування. 
Деякі ІТ-компанії відкривають внутрішні корпора-
тивні академії або співпрацюють з навчальними 
закладами. Отже, необхідно посилити практику 
взаємодії ІТ-бізнесу з державними закладами 
вищої освіти, на базі яких можливо створити 
сучасні бакалаврські та магістерські програми з 
інформаційних технологій.

Неправомірна діяльність силових органів, а 
саме незаконні обшуки ІТ-компаній також порушу-
ють безперервність процесу розробки і роблять 
значні збитки [14, c. 70]. Однак, нещодавно до 
Верховної Ради було подано законопроєкт, який 
повинен захистити права ІТ-компаній та не дозво-
лити незаконне вилучення серверів та іншої тех-
ніки з боку правоохоронних органів [6].

Іншою перспективою є вступ до Європейського 
Союзу, що відкриє нові ринки для сфери ІТ послуг 
в Україні. Незважаючи на те, що основним замов-
ником українських ІТ-послуг є Сполучені Штати, 
європейські країни вже починають відчувати 
нестачу кадрів та шукати альтернативи у сусідніх 
країнах. Наприклад, низькі податки в Україні при-
ваблюють скандинавські країни, а кваліфіковані 
кадри – країни Західної Європи, оскільки ринок 
там перенасичений [17, с. 11–13]. Беручи до уваги 
вихід Великої Британії з Європейського Союзу, 
для України відкриваються й інші можливості без 
євроінтеграції. За оцінками експертів, процедура 
виходу Великої Британії з ЄС значно вплине на 
британський ринок інформаційних технологій 
[15, с. 2]. ІТ-компанії ризикують втратити значну 

частину своїх працівників, а тому виникне потреба 
у пошуку нових фахівців нерезидентів ЄС. 

Варто також зазначити, що розвиток внутріш-
нього ІТ-ринку та стартап-екосистеми сприятиме 
еволюції ринку ІТ-послуг в Україні. Таким чином, 
є можливість розширити спектр обслуговування 
ІТ ринку та надавати послуги внутрішньому спо-
живачу. Це також призведе до покращення інфра-
структури на вітчизняному ринку інформаційних 
технологій. Головною загрозою для ринку ІТ-послуг 
є збільшення податків для індустрії. У 2019 та на 
початку 2020 роках було запропоновано ряд іні-
ціатив та законопроєктів, які мають на меті збіль-
шити оподаткування в ІТ секторі. Варто зазначити, 
що близько 70% фахівців у сфері ІТ працюють 
за цивільно-правовим договором як самозайняті 
(фізичні особи-підприємці – ФОП) [8]. Відповідно, 
уряд пропонує створити окрему 5-у групу ФОП 
для ІТ-спеціалістів та запровадити поступове 
збільшення ставки єдиного податку з 5% до 10% 
у 2025 році [7]. Для ІТ-компаній спрощена система 
оподаткування зі сплатою єдиного податку є одним 
з основних стимулів, що дозволяє приваблювати 
інвестиції в країну та утримувати людський капі-
тал, тому нова схема сплати податків може мати 
нищівні наслідки для індустрії, наприклад, втрата 
частки світового ринку інформаційних технологій 
[7]. Варто також зазначити, що у 2019 році надхо-
дження податкових платежів та єдиного соціаль-
ного внеску від IT-індустрії сягнули 16,7 млрд грн, 
що на 30,2% більше за попередній рік. За даними 
Асоціації «ІТ Україна» це майже третина витрат 
держбюджету України на освіту та ледве поло-
вина – на охорону здоров’я [3].

Конфлікт між бізнесом та державою у питанні 
оподаткування, у свою чергу, може прискорити 
відтік кадрів за кордон. Згідно з даними опиту-
вання 45% українських ІТ спеціалістів розгляда-
ють можливість еміграції [8]. Враховуючи неста-
більну ситуацію в країні та можливе підвищення 
податків для ФОП, цей відсоток може зрости.

Висновки з проведеного дослідження. Підсу-
мовуючи вище зазначене, можна стверджувати, що 
подальший розвиток ринку ІТ-послуг в Україні мож-
ливий за умови гарантування якісної освіти та підго-
товки конкурентоспроможних ІТ фахівців, сприяння 
розвитку внутрішнього ринку, а також посилення 
законотворчих процесів у сфері інтелектуальної 
власності та захисту прав інвесторів. Важливе зна-
чення також матиме адекватна система сплати 
податків та прозорі правила ведення ІТ-бізнесу.
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