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ПІДСУМКИ 2016: РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ РІК ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІТ-ІНДУСТРІЇ
Заява Президента України щодо необхідності розвитку ІТ-індустрії, збереження прийнятної для
галузі системи податкових умов, більш спокійна ситуація на Сході країни, зниження кількості обшуків,
ухвалення закону про спрощення експорту послуг – усі ці та ще багато інших подій 2016 року на
думку топ-менеджерів провідних ІТ-компаній України зробили цей рік більш стабільним та
результативним, порівняно із попереднім. Зростання об’ємів експорту ІТ-послуг, за їхніми оцінками,
цього року коливається від 10 до 20% у порівнянні з минулим роком. IT Prospect традиційно
поцікавився у керівників компаній, зокрема у Юрія Антонюка, EPAM Ukraine, Ігоря Бєди, GlobalLogic
Ukraine, Олександри Альхімович, Luxoft Ukraine, Валерія Красовського, Sigma Software, і Тараса
Кицмея, SoftServe, про те яким був 2016 рік для їхніх компаній та для індустрії в цілому.
За словами керівників компаній, головним результатом 2016 року, є певна стабільність як в
законодавчому полі, так і у внутрішньо-економічній ситуації. Це дозволило індустрії продовжити
нарощувати об’єми експорту та органічно зростати. 2016 рік став показовим з точки зору взаємодії з
владою - ІТ-індустрія була відзначена Президентом України як одна з найперспективніших для
розвитку. Незважаючи на зміну уряду, експортній ІТ-індустрії вдалося швидко налагодити
ефективний діалог з новими керівниками міністерств.
«Ми навіть побачили перші значні результати діалогу, який експортно-орієнтована індустрія
веде з державними установами щодо підтримки галузі. Реальними кроками у цьому напрямку,
зокрема, стали ухвалення закону про спрощення експорту послуг для розвитку IT-індустрії,
збільшення державного замовлення на випускників технічних спеціальностей, робота над
законами про захист інтелектуальної власності, про освіту, кібербезпеку України, хмарні
обчислення та інші», зазначає Тарас Кицмей, співзасновник та член ради директорів компанії
SoftServe.
Болючим питанням минулого року була турбулентна ситуація на Сході. Цього року, зважаючи на
обмежену розповсюдженість конфлікту, клієнти "звикли" до цих подій і вже не так переймаються з
приводу ризиків, хоча зовсім нівелювати цю складову поки що не можна.
Вперше в історії країни здійснено масштабне дослідження та моделювання сценаріїв розвитку
української експортної ІТ-індустрії. ІТ Комітет ЕВА у співпраці з PWC пропрацювали кілька сценаріїв
і тепер від спільних зусиль бізнесу і влади залежить наскільки стрімко і швидко буде розвиватися
індустрія в Україні.
«Справжні виклики для індустрії стоять в розрізі стратегії розвитку країни і місця в цій стратегії
для ІТ індустрії. Висока інфляція, рівень корупції, необхідність розвитку інфраструктури, захист
прав інтелектуальної власності – це ті відкриття питання, які потребують окремої уваги»,
коментує Олександра Альхімович, керуючий директор Люксофт Україна.

Ще однією стратегічною задачею у коротко- та довгостроковій перспективі, на якій
акцентують увагу керівники компаній, є розвиток та збереження талантів в Україні, насамперед
шляхом створення конкурентних умов порівняно з іншими розвинутими країнами.
«В Україні склалася унікальна ситуація. Поряд із ризиками, пов'язаними з конфліктом,
недостатністю соціального захисту, податкові переваги і вартість життя дозволяють
утримати людський капітал в країні і за його допомоги побудувати майбутню економіку країни»,
говорить Валерій Красовський, СЕО та співзасновник компанії Sigma Software.
Олександра Альхімович пояснює, що «українське суспільство необхідно готувати до переходу на
новий рівень сприйняття цінності талантів людини. Історично вища школа України готує фахівців на
дуже високому рівні. Для підтримки такого рівня підготовки необхідно поглибити взаємодію між ІТіндустрією і системою освіти. В свою чергу, популяризація поняття «людський капітал» допоможе
вивести на новий рівень сприйняття суспільством професій, які користуються попитом вже сьогодні
і за якими – майбутнє».
«В економіці знань люди, їхні знання, компетенції, досвід є джерелом для створення нової цінності,
а не основні фонди чи ресурси, як в індустріальній економіці. Люди розглядаються як генератори
доходу, а не витрати. Змінюється парадигма сприйняття людини-творця у суспільстві, проходить
трансформація поняття «людські ресурси» у «людський капітал», - пояснює Тарас Кицмей. Природнім способом надання послуг в економіці знань стає приватне підприємництво. Цей спосіб
довів свою ефективність в експортній індустрії інформаційних технологій. І тут потрібна державна
політика, завданням якої стане вирішення питання, як вигравати конкуренцію за таланти на
глобальному ринку».
Отже, якщо підсумувати 2016 рік одним реченням, то буде воно таким: в цьому році IT-індустрія
України працювала над тим, щоб в трирічній перспективі її внесок у ВВП країни виріс з 3.3% до 4.5%.
Що може допомогти її розвитку прокоментував Юрій Антонюк, голова EPAM Ukraine:
«Збільшення частки високоприбуткових high-tech сервісів, рішень повного циклу та інноваційних
розробок; реформа системи освіти; робота щодо дотримання прав інтелектуальної власності;
зростання внутрішньої економіки; інформаційне наповнення зарубіжних медіа інформацією про
можливості української IT-індустрії - ці зміни допоможуть збільшити внесок галузі в економіку
України до 5,1 мільярда дол. експортної виручки і створити додатково чверть мільйона робочих
місць в IT і суміжних індустріях.
Що топ-менеджери очікують від 2017 року?
Олександра Альхімович, керуючий директор Люксофт Україна: «Багато чого буде залежати від
результатів взаємодії бізнесу і влади. Підвищення України в рейтингу інвестиційної привабливості,
реалізація High Tech strategy, можливість використання роботи з ІТ-фахівцями за контрактом,
вдосконалення законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності і багато іншого вже
стоїть на порядку денному і нам необхідно спільними зусиллями впроваджувати все необхідне для
росту бізнесу».
Юрій Антонюк, голова EPAM Ukraine: «У 2017 ми очікуємо стримане зростання у 15-17% в разі
відсутності факторів, що стримують зростання індустрії в цілому. Незважаючи на чіткий посил до
розвитку індустрії, вона поки не застрахована від нових викликів, вирішення яких принесло б таке
потрібне відчуття стабільності. Сусідні країни дають нам позитивний приклад підтримки держави, яка
починається з узгодженої з бізнесом системи пріоритетного розвитку високотехнологічних напрямків,
включаючи експортно-орієнтовану IТ-індустрію.
Ігор Бєда, керуючий директор GlobalLogic Україна: «Цього року геополітична ситуація більшменш стабілізувалася: військовий конфлікт заморожений на певній території. Якщо ситуація не
зміниться, в наступному році індустрія може повернутися до зростання більше 20% на рік».
Валерій Красовський, СЕО та співзасновник компанії Sigma Software: «Тут дуже багато
залежить від фіскальної політики держави. Якщо не буде різких змін і буде прийнята довгострокова
програма із зрозумілими для бізнесу і людей умовами, то ми побачимо стабільне або, навіть,
експоненціальне зростання».
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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує понад 900 європейських,
міжнародних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною
організацією міжнародного бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999
році. Ініціатором її створення була Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці
європейського бізнесу в Україні та налагодженні двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги
пріоритети України щодо євро інтеграції в Європейський Союз, основною метою діяльності
Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з представниками влади в Україні для
співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та залучення прямих іноземних
інвестицій в економіку держави. Детальна інформація на сайті: www.eba.com.ua

