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Сучасне суспільне життя та економічний розвиток кожної 

країни не можливо уявити без використання інтернет-технологій 

(ІТ), які займають значний сектор економіки країн світу. Тому, 

дослідити сучасний ринок інтернет-технологій в Україні є 

своєчасною та актуальною проблемою інноваційного розвитку 

країни. 

Світовий ІТ-ринку динамічно розвивається у сучасній 

глобальній економіці та займає лідируючи позиції  по темпам 

зростання та впровадженню інновацій у суспільстві. За останні 

п'ять років світовий обсяг ІТ-ринку щорічно зростав приблизно 

на 10% за середнього темпу зростання світової економіки 3-4%, 

що призвело до значного збільшення частки галузі в структурі 

ВВП високорозвинутих країн. Частка ж України на світовому ІТ-

ринку поки що залишається незначною.  

Нині IT-ринок України розвивається швидше за інші галузі 

та є третім за величиною експортним сектором (після сільського 

господарства та гірничодобувної промисловості). Так, у 2017 р. 

IT-індустрія показала зростання близько 20%, а її обсяг експорту, 

за даними PwC, досяг $3,6 млрд. Загалом український IT-ринок – 

це переважно експортоорієнтована галузь економіки, спрямована 

на продаж послуг із розроблення програмного забезпечення та 

різноманітних R&D-проектів, при чому одним із найбільш 

розвинутих напрямів IT-індустрії в Україні є аутсорсинг. У 

цілому ця індустрія складається з трьох основних напрямів: ІТ-

аутсорсинг (послуги), розроблення готового програмного 

забезпечення, а також виготовлення комп’ютерів та іншого 
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обладнання (hardware). Наша країна має економічний потенціал у 

всіх трьох напрямках, але саме перший з перелічених вище зараз 

розвивається найбільш потужно [1, 2, 6]. 

ІТ-аутсорсинг – це часткова або повна передача робіт із 

підтримки, обслуговування та модернізації ІТ-інфраструктури 

компаніям, що спеціалізуються на абонентському обслуговуванні 

організацій і мають штат фахівців різної кваліфікації. Обсяг 

українського ринку ІТ-ауторсингу в 2016 р. оцінювався в $1,1 

млрд. Для порівняння: обсяг лідера ринку ІТ-ауторсингу США 

становив $68,1 млрд., Великобританії – $7,1 млрд., Австралії – 

$3,6 млрд., Індії – $3 млрд., Франції – $2,9 млрд., Китаю – $2,4 

млрд. В Україні топ-10 найбільших аутсорсингових ІТ-компаній 

уже декілька років поспіль залишається майже незмінним 

(таблиця) [6].  

 

Таблиця – ТОП -10 найбільших ІТ-компаній України 

Компанія Офіси, в яких 

ведеться розроблення 

Спеціалісти 

в Україні 

Технічні 

спеціалісти 

Вакансії 

EPAM Київ, Вінниця, Харків, 

Львів, Дніпро 

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 



ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.  

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

 

91 
 

При цьому найбільшим ІТ-роботодавцем в Україні 

залишається компанія EPAM.  

Основними особливостями ІТ-ринку, що відрізняють його 

від відповідних ринків економічно розвинених країн, є загальна 

незрілість, недостатня цивілізованість, непрозорість, широка 

диверсифікація ринку і моделей, що надаються. Тому аналіз ІТ-

ринку [3, 4, 5], дозволяє розробити висновки про необхідність 

створення прозорих та стабільних правил ведення бізнесу; 

гарантувати безпеку бізнесу; сприяти розвитку внутрішнього 

ринку, зокрема продуктових компаній; забезпечити якісну 

підготовку професійних кадрів для ІТ-сфери; сформувати 

позитивний ІТ-імідж України; створити адекватну та здорову 

фіскальну систему тощо. 
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