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Сервісні
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СТРУКТУРА
УЧАСНИКІВ
АСОЦІАЦІЇ

Асоціація
IT Ukraine

до 20 21-80 81-200 201-800 801-1500 1500+

Кількість працівників

6%

27%

17%

30%

10% 10%



Основні
пріоритети



GR ОСВІТА та КСВ

Експертна підтримка Ком'юніті

Адвокація ІТ-бізнесу

Взаємодія з державними органами

Співпраця з бізнесом, державою, 
освітньою та ІТ-спільнотами

Конференції та вебінари, 
експертні зустрічі

Освітні проекти та колаборації

КСВ ініціативи

Основні
пріоритети



МІЖНАРОДНИЙ
НАПРЯМОК 

PR &
COMMUNICATIONS

Формування tech бренду
України та української
ІТ-індустрії

Комунікація з національними
стейкхолдерами 

Взаємодія з українськими та
міжнародними медіа

Аналітичні дослідження
національної IT-індустрії

Інформаційне парнерство

Просування Tech бренду України 

Сприяння IT-експорту та
виходу на нові ринки

Торговельні заходи за кордоном  

Основні
пріоритети

Партнерство з міжнародними
організаціями 



Наші
сервіси
СUSTOMER EXPERIENCE



Єдиний інформаційний простір
експертної підтримки та
антикризових рішень

заявок
500+
було
оброблено 43%

33%

14%

10%

CSR-ініціативи

Мобілізація

Інше

Релокація

Наші
сервіси



ДІЯ.CITY
LEGAL SUPPORT

ІНТЕРАКТИВНА
ПЛАТФОРМА ПРО
РЕЛОКЕЙТСервіс юридичної підтримки 

резидентів та кандидатів Дія.City
Інформація про 18 найбільш популярних 
країн для релокейту:

Калькулятор податків та доходів

Сервіс порівняння умов релокейту

Довідка з корисними посиланнями

Наші
сервіси



Напрямки
роботи



GR

IT UKRAINE
LEGAL CONFERENCE LEGAL TALKS 

БІЗНЕС-ЗУСТРІЧІ
З ЕКСПЕРТАМИ

Q&A
COMMITTEE TALKS

Об'єднує представників влади, 
IT-бізнесу, профільних асоціацій, 
NGO для обговорювення потреб 
IT-індустрії та планів ії сталого 
розвитку

Модеровані онлайн-дискусії з 
політико-правових та фінансових 
тем для ком'юніті, де спікерами 
стануть представники
компаній-учасників

У клубному форматі регулярно 
обговорюємо поточні питання 
ведення бізнесу в Україні та за
її межами

Закриті зустрічі IT Law Committee, 
де разом з експертами обговорюємо
найгарячіші для індустрії питання і
формуємо план подальших дій

Напрямки
роботи



Взаємодія з
державними органами

Напрямки
роботи

АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ 



та КСВ

СИНЕРГІЯ 
Освітня ІТ-конференція об'єднує 
щороку представників IT-бізнесу, 
влади, освіти та науки для
обговорення шляхів трансформації 
освітньої системи в Україні провідних

спікерів 

Освіта

років

учасників

9 
10 000+
250+

Напрямки
роботи



EDUCATION
TALKS

IT UKRAINE
EDUCATION SUMMIT

VR-РОЗРОБКА З
ПРОТИМІННОЇ БЕЗПЕКИ

Модеровані онлайн-дискусії з 
освітньої тематики для ком'юніті 
та аудиторії Синергії

Освітня оnline-конференція 
про тренди у сфері ІТ-освіти

Перша в світі віртуальна реальність (VR) із 
протимінної безпеки, створена для навчання 
дітей на сході України правилам безпечної по-
ведінки із вибухонебезпечними предметами

 загальнонаціональний
масштаб2022

Освіта
та КСВ

Напрямки
роботи



ПАРТНЕРСТВО З
БЛАГОДІЙНИМ
ФОНДОМ «МАЙНДІ» 

АНДРІЙ ХЛИВНЮК
& IT UKRAINE
ФАНДРАЙЗІНГ

Реалізація спільних CSR проєктів, 
направлених на підготовку 
ІТ-спеціалістів до мобілізації, 
психологічну підтримку та 
реінтеграцію ветеранів і 
ветеранок війни до мирного 
життя,  впровадження програм
їх профорієнтації, навчання та 
працевлаштування в
IT-індустрії України

Збір коштів на 10 українських ба-
гаторазових ударних дронів 
Punisher. Наша фінансова мета – 
20 000 000 грн. 

Підтримати Місію «Punisher», 
дізнатися більше про фандрайзінг 
та дрони можна тут:

БО «ANDRII
KHLYVNIUK
FUND»

Напрямки
роботи



СТРАТЕГІЧНЕ
ПАРТНЕРСТВО
ІT UKRAINE ТА
PROMPRYLAD.
RENOVATION  

ITU PUBLIC TALKS
#FRANKIVSK

Просування інтересів українського 
ІТ-бізнесу, розвиток регіонального 
ІТ-потенціалу, інфраструктури та 
ІТ-спроможностей України та 
Івано-Франківщини

Спільний проект менторських
зустрічей від Західноукраїнських 
представництв Асоціації 
«IT Ukraine» та UKRSIBBANK BNP 
Paribas Group спільно стартують 
серію  ITU Public talks #Frankivsk 
за напрямами: GR, освіта, PR, 
міжнародне співробітництво

ITU Public Talks
#Frankivsk

Напрямки
роботи



Основні партнери
освітнього напрямку

Напрямки
роботи

БО «ANDRII
KHLYVNIUK
FUND»



Міжнародний
напрямок
СПРИЯННЯ
УКРАЇНСЬКОМУ
ІТ-ЕКСПОРТУ

Інформація та аналітика ринків  

Освітні заходи щодо виходу на
міжнародні ринки 

Сприяння пошуку партнерів та клієнтів проведено
21 B2B-зустріч 

2021

Напрямки
роботи 

Участь в міжнародних конференціях
та виставках 

Організація торговельних місій
та заходів за кордоном  

Експортний IT-альянс Union 



TRADE & NETWORK
EVENTS 2022 

Міжнародний
напрямок

Напрямки
роботи

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТЕНД НА
RIGA COMM 
6-7 жовтня, Рига, Латвія  

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТЕНД НА
GITEX GLOBAL  
10-14 жовтня, Дубай, ОАЕ 

КОНФЕРЕНЦІЯ IT UKRAINE В ІРЛАНДІЇ   
Осінь, Дублін, Ірландія 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТЕНД НА
TECHEX GLOBAL     
1-2 грудня, Лондон, Велика Британія 

ВИСТАВКА GIANT.HEALTH 2022
6-7 грудня, Лондон, Велика Британія    

КОНФЕРЕНЦІЯ
FACING REALITY. LESSONS LEARNT
FROM THE GLOBAL CRISIS 
29 вересня, Вроцлав, Польща  

КОНФЕРЕНЦІЯ IT UKRAINE В ІРЛАНДІЇ   
Осінь, Дублін, Ірландія 

КОНФЕРЕНЦІЯ THE EUROPEAN
ANGEL INVESTMENT SUMMIT 2022 
1-2 грудня, Лондон, Велика Британія 



АСОЦІАЦІЯ - УЧАСНИЦЯ
МІЖНАРОДНИХ АСОЦІАЦІЙ 

Міжнародний
напрямок

Напрямки
роботи



PR

TALK TO UKRAINE РЕПУТАЦІЙНІ ТА АНАЛІТИЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
IT-ІНДУСТРІЇСерія онлайн зустрічей з міжнародними та 

українськими спікерами про віськовий час, 
ІТ-бізнес, підтримку України.  

Регулярний та комплексний аналіз стану 
розвитку індустрії, показників, ключових 
трендів. 

Communications

Напрямки
роботи



ДАЙДЖЕСТИ 

Інформаційно-аналітичний
дайджест про індустрію

Щотижневий інформаційний
дайджест ITU Community

PR
Communications

Наші
проекти

UA_TECH_PR COMMUNITY

Новий проект публічного обговорення 
різних аспектів розвитку ІТ- індустрії. 

ITU_DEBATE CLUB

Підтримка та колаборація PR ком'юніті 
українського tech сектору.

NEWNEW



САЙТ:

ЩОТИЖНЕВІ
ITU COMMUNITY
ДАЙДЖЕСТИ

Наші канали
комунікацій

активних
користувачів50 000

нових
користувачів

ПОНАД

30%

ЧОТИРІ РОЗДІЛИ
ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЙ:

Новини
Асоціації 

Новини
галузі  

Календарь
подій  

Блог

СОЦІАЛЬНІ
МЕДІА: 

підписників 8 848 

підписників 

ПОНАД

3 000

+40 %
відкриттів

БАЗА
КОНТАКТІВ
АСОЦІАЦІЇ 6.5 К



Головний офіс у м. Київ

Західноукраїнський офіс 
у м. Івано-Франківськ

Наші
офіси

Івано-Франківськ

Київ



АННА
ЩЕРБАКОВА
Head of Operations
GlobalLogic Ukraine

ІГОР ТКАЧ
CEO Daxx

Від першого дня війни перед нами постав 
ключовий виклик – вберегти своїх людей. 
Вберегти життя та здоров’я наших колег та їх 
близьких. 

Після першого шоку, перед нами постали нові 
виклики: мобілізація наших фахівців до лав 
ЗСУ, неможливість виїзду за кордон для 
продовження роботи над проектами, а потім і 
турбулентність у валютно-курсовій політиці. В 
кожному з цих питань ми діяли в синхроні з IT 
Ukraine – асоціація була і є рупором, що 
першочергово чує запити від індустрії та 
комунікує їх з державою та суспільством. 

Як бізнес, ми вдячні Асоціації за регулярне та 
детальне роз’яснення тенденцій і новин ринку 
– це дозволяє нам бачити ширшу перспективу 
та бути в курсі актуальних подій. 

Асоціація надає інформаційну підтримку, 
можливість діалогу з владою, а також 
представляє інтереси ІТ бізнесу у
інформаційному та політичному просторі. У 
кризові часи, важливо мати об'єднану позицію 
ІТ індустрії з нагальних питань та виступати 
єдиним фронтом задля захисту своїх інтересів 
і інтересів держави у довгостроковій
 перспективі. 

Асоціація є надійною платформою для цього. 
Завдяки асоціації ми отримали термінали 
Starlink у перші тижні повномасштабної війни 
та можливість адресної допомоги ЗСУ. В 
рамках ком'юніті асоціації  ми маємо 
можливість впливати на долю індустрії та 
бізнесу компанії в Україні, обмінюватися
 досвідом, брати участь у корисних зустрічах 
та вебінарах, так само як розвивати культуру 
адаптивності у компанії та мати план
неперервності бізнесу. Об'єднання зусиль 
окремих компаній на платформі Асоціації - це 
важлива складова посилення суб'єктності 
Асоціації для подальшого захисту інтересів 
індустрії.

Відгуки
наших
клієнтів



СЕРГІЙ
ШУМИГОРА

Відгуки
наших
клієнтів CEO Wargaming

ЮРІЙ
АНТОНЮК
CEO EPAM

Асоціація об’єднує провідні компанії на 
IT-ринку, тому її роль у координації загальних 
ініціатив індустрії дуже важлива. Так само для 
нас важливе інформування про поточні події в 
державі та їхній вплив на індустрію, а також 
залучення всіх гравців ринку до вирішення як 
загальних, так і окремих персональних задач 
представників індустрії. 

Асоціація виступає таким медіатором між
 індустрією та третіми особами — державою, 
іншими країнами, партнерами. До того ж, 
асоціація консолідує учасників та ринку та 
допомагає прийти до спільних рішень, з якими 
галузь виступає назовні. І, звичайно, це 
інформаційна допомога, завдяки якій ми 
краще розуміємо стан речей та їхній вплив на 
нас та галузь — як всередині індустрії, так і за 
її межами.

EPAM багато років є частиною Асоціації і ми 
високо оцінюємо її внесок у встановлення та 
розвиток індустрії. До повномасштабної війни 
Асоціація виконувала більш стратегічні 
функції взаємодії на законодавчому та 
державному рівнях, усі разом ми 
реалізовували спільні освітні проєкти.

Після 24 лютого Асоціація перетворилася на 
оперативного та тактичного помічника для 
бізнесу, наприклад, у питаннях евакуації 
команд та релокації бізнесу. У бізнесі 
відбулися зміни: постали нові виклики, отже 
змінилась і робота Асоціації. Без активної, 
відкритої позиції учасників усієї ІТ-спільноти 
та готовності ділитися своїм досвідом на базі 
ІТ-асоціації така швидка перебудова бізнесу 
не відбулася би. Наразі у нас відбуваються 
правові консультації щодо питань мобілізації, 
умов та термінів перебування спеціалістів 
закордоном тощо.  Асоціація намагається 
покрити увесь спектр нових викликів роботи 
бізнесу під час війни.



Більше
про нас: 



Контакти

Костянтин
Васюк

Вікторія
Федоренко

Виконавчий директор Заступниця Виконавчого директора

+380 67 409 32 88

vasuk@itukraine.org.ua

+380 93 142 00 86

fedorenko@itukraine.org.ua

МИ ВІДКРИТІ
ДО ПИТАНЬ ТА
ПРОПОЗИЦІЙ!


