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Методологія
Основні джерела інформації:

Державна податкова служба;
Державна служба статистики;
Міністерство економіки України;
Міністерство освіти та науки України;
Міністерство цифрової трансформації;
Національний банк України;
Портал Tech Ecosystem;
Korn Ferry;
Опитування ІТ-компаній від Асоціації IT Ukraine та Top Lead;
Опитування ІТ-фахівців від dou.ua;
Інтерв’ю з експертами та фахівцями ІТ-галузі.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Опитування ІТ-компаній:

Kharkiv IT Cluster
IT-Association Vinnytsia
Odesa IT Family
Kyiv IT Cluster (Київ та область)
IT Dnipro Community
Cherkasy IT Cluster
Ternopil IT Cluster
Konotop IT-Cluster
IT Cluster "Chernivtsi IT Community"
Chernihiv ІТ Cluster
IT Cluster Khmelnytskyi
MARIUPOL IT-CLUSTER
Lviv IT Cluster

Опитування проведено у два етапи, в ході яких опитано 147 
ІТ-компаній, з них 116 надали відповіді на всі питання анкети.      
Метод опитування: самостійне заповнення анкети онлайн.
Час проведення:

1 етап: жовтень 2022 р.
2 етап: кінець листопада 2022 р.

Пройти опитування запропонували керівництву ІТ-компаній 
через адресні розсилки для 120 учасників Асоціації "ІТ Ukraine" 
та 13 регіональних кластерів:

-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Підхід до аналізу даних:
До аналізу включались компанії з такими КВЕДами:

58.21 Видання комп’ютерних ігор; 
58.29 Видання іншого програмного забезпечення;
62.01 Комп’ютерне програмування;
62.02 Консультування з питань інформатизації;
62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням;
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій 
і комп’ютерних систем;
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації 
на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність;
63.12 Веб-портали.

Короткострокові оцінки та прогнози базуються 
здебільшого на основі наявних трендів.

-

-

-
-
-
-
-
-

-

- У разі виникнення уточнюючих запитань щодо методики дослідження, 
надсилайте, будь ласка, запити на info@itukraine.org.ua.

https://it-kharkiv.com/
https://www.it-vn.org.ua/
https://it-family.od.ua/en/
https://kyivitcluster.ua/
https://itdni.pro/en/
https://www.itcluster.ck.ua/
https://www.facebook.com/ITClusterTernopil/
https://itcluster.konotop.info/en/
https://it-cluster.cv.ua/
https://www.chernihiv.it/
https://it.km.ua/
https://mariupol.space/
https://itcluster.lviv.ua/en/
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Вступне слово

ІТ-компанії продовжують працювати та виконувати проєкти навіть за умови блекаутів, своєчасно сплачують податки, 
збільшують присутність на глобальному ринку та залучають нових клієнтів. Саме завдяки таким унікальним вмінням 
та досвіду, українська ІТ-галузь має передумови стати основним драйвером відбудови України після закінчення війни. 

З оптимістичним поглядом у майбутнє, від імені Асоціації ІТ Ukraine запрошую вас ознайомитися з нашим щорічним 
дослідженням про українську ІТ-індустрію. Цього року дослідження обʼєднало ще більше партнерів та всі українські 
ІТ-кластери. Спільними зусиллями ми фіксуємо історію розвитку індустрії у найскладніший для України час і ще раз 
доводимо, що будь-які виклики можна перетворити на можливості! Ми також дякуємо українським IT-фахівцям за те, 
що продовжують щоденну самовіддану працю, волонтерять, захищають нас у кіберпросторі та на передовій. 

24 лютого 2022 року стало переламною датою для України та датою нового історичного 
відліку для всього світу. Війна принесла численні виклики та випробування, але в таких 
складних умовах ІТ-індустрія, разом з усією країною, демонструє феноменальну стійкість. 

Індустрія залишається єдиною експортною галуззю України, яка повноцінно працює у 
воєнний час, тримає економічний фронт країни, активно допомагає армії та підтримує 
потужний волонтерський рух. 

За підсумками десяти місяців 2022 року ІТ-галузь принесла в економіку України 
6 млрд доларів США експортної виручки та досягла 10% зростання у порівнянні 
з попереднім роком. Такі результати стали можливими завдяки ефективній реалізації 
планів безперервності бізнесу, вчасної релокації команд та диверсифікації центрів 
розробки в Україні та за кордоном.

Костянтин Васюк
Виконавчий директор Асоціації ІТ Ukraine

Разом до перемоги! 
Слава Україні!
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ІТ в економіці України

Джерела: НБУ, Держстат * ІКТ – інформація та телекомунікації

ІТ є однією з провідних індустрій української економіки і стрімко зростає щороку. Так, за останні 6 років 
частка експорту комп’ютерних послуг у ВВП зросла з 1,8% до 3,5%, а в експорті послуг – з 13,4% до 37,8%. 
У сфері ІКТ* зайняті 289 тис. осіб, що становить 1,9% від усіх зайнятих осіб.

Частка експорту комп’ютерних послуг у ВВП, %

Кількість зайнятих у сфері ІКТ у віці 15-70 років,  тис. осіб
Частка комп'ютерних послуг у загальному експорті послуг, %

2015

13,4%

2016

15,9%

2017

17,4%

2018

20,2%

2019

23,7%

2020

32,3%

2021

289,0

37,8%

1,8%

2,1% 2,2%
2,4%

2,7%

3,2%

3,5%

272,9 275,2 274,1
280,3

289,2
283,7
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Експорт ІТ-послуг

Джерело: НБУ

Обсяг експорту комп’ютерних
послуг, млрд дол. США

ІТ-галузь здебільшого орієнтована на експорт. Останні 6 років обсяг експорту комп’ютерних послуг зростав 
у середньому на 26,8% щороку і у 2021 р. досяг 6,9 млрд дол. США, що на 0,1 млрд дол. США перевищило прогноз.

ТОП-10 партнерів з експорту комп’ютерних послуг
у 2021 р., млн дол. США

1,7
2,0

2,5

3,2

4,2

5,0

6,9

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

х4,2 раза
загальне зростання 
за 2015-2021 рр.

+26,8%
середнє щорічне 
зростання 
за 2015-2021 рр.

2 728,4

697,6

481,1

334,1

287,6

285,4

268,6

145,5

130,7

126,1

США

Велика Британія

Мальта

Ізраїль

Кіпр

Швейцарія

Німеччина

Нідерланди

Естонія

Канада
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ІТ-компанії

Джерела: Держстат, Techecosystem.gov.ua, dou.ua, Асоціація IT Ukraine

Дані щодо кількості ІТ-компаній в Україні суттєво різняться. Держстат надає дані про 8,8 тис. діючих юридичних осіб з 
ІТ-КВЕДами у 2021 р. Проте часто компанії складаються з декількох юридичних осіб, тому портал Tech Ecosystem дає 
оцінку в 2,4 тис. ІТ-компаній на початку грудня 2022 р., водночас за експертними розрахунками 1,8-2 тис. з них є 
активними на ринку праці. Ринок суттєво просів у 2022 р., після повномасштабного вторгнення.

Оцінки кількості діючих ІТ-компаній

Кількість діючих юридичних осіб з ІТ-КВЕДами 
за даними Держстату, 
тис. юр. осіб

Розподіл ІТ-компаній за кількістю працівників
Кількість ІТ-компаній за 
даними порталу Tech 
Ecosystem, тис. компаній

Кількість активних на 
ринку праці ІТ-компаній*, 
тис. компаній

Типізація ІТ-компаній за оцінкою
порталу Tech Ecosystem

Розподіл ІТ-компаній за типом

1 815

Продуктові

557

Сервісні R&D центри

85,2%

12,2%

4,8%

1,0%

0,2%

До 50

50-200

200-1000

1 000-5 000

62,3%

24,5%

11,6%

2,4%

0,0%5 000
і більше

СервісніПродуктові

*за експертною оцінкою Асоціації IT Ukraine та dou.ua

2021 листопад 2022 р.2021 листопад 2022 р.

2,3 2,4 5,0 2,0

2017 2018 2019 2020 2021

6,3
7,0

8,1 8,4 8,8
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ІТ-фахівці

Джерела: Держстат, МОН

Активний розвиток ІТ-галузі зумовлює зростання кількості 
ІТ-фахівців. З 2015 р. їх чисельність зросла на 116%, 
здебільшого за рахунок зростання активних ФОПів, 
адже така взаємодія для компаній є більш зручною.

Щороку традиційна ІТ-освіта готує 16-17 тис. бакалаврів. 
У 2022 р. кількість випускників зменшилась через 
повномасштабне вторгнення, адже частина студентів 
вимушено призупинила навчання.

Чисельність ІТ-талантів в Україні, 
тис. осіб

Кількість випускників ІТ-спеціальностей, 
тис. осіб

+127%
приріст кількості 
ІТ-фахівців за 
2015-2021 рр. 

17,0
16,8

9,3
6,4

2,5

8,0
8,0

7,4

27,0

31,4
33,0

2020 2021 2022

15,7

0,3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

135,4
149,4

167,0

194,3

230,6

255,8

307,0

243,9

199,0
172,5

144,7
119,8

104,5
90,1

63,1

56,9

58,1

49,5

47,2

44,9
45,3

Молодший спеціаліст

Магістр

Бакалавр

Фаховий молодший
бакалавр

Активні ФОПи
Наймані працівники
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ІТ-освіта

Джерела: Techecosystem.gov.ua, МОН, Ігор Ткач (Grid Dynamics) *до 2020 р. – молодший спеціаліст

У 2021 р. майже 1 200 закладів вищої освіти навчали 
студентів в Україні. Більш ніж 300 з них навчали 
ІТ-фахівців різних рівнів та спеціальностей. 

Кількість вступників за освітніми рівнями,
тис. осіб

ІТ-освіта готуватиме до 50 тис. осіб щорічно

Однак офіційна освіта зазвичай не може покрити всіх 
потреб ІТ-галузі, тому більша частина фахівців 
потребує додаткової освіти. В Україні вона 
представлена ІТ-школами та курсами.

2017 2018 2019 2020 2021

0,07
0,2

20,3 21,4 23,5
25,9

30,1

11,9 11,6
9,9

9,3

9,1

9,8 9,6 9,6 10,4 12,3
Фаховий
молодший
бакалавр*

Молодший
бакалавр

Бакалавр

Магістр

Низька відповідність
освітніх програм реальним 
потребам галузі
Відсутність регулярних 
оновлень навчальних програм 
відповідно до потреб ринку

Виклики розвитку традиційної  ІТ-освіти

Більше 50%
аплікантів 
мають додаткову ІТ-освіту, 
окрім університетської

20-30%
ІТ-фахівців
приходять у галузь 
без вищої ІТ-освіти

Недостатня кількість 
викладачів із необхідними 
навичками
Нестача практичних
завдань впродовж 
навчання

-

-

-

-

Заклади ІТ-освіти за типами

181

Університети

133

Коледжі

39

Курси

34

ІТ-школи

42,0 42,5 43,0
45,6

51,7

10



Синергія
стейкхолдерів в ІТ
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Синергія стейкхолдерів

Джерела: Асоціація IT Ukraine, Ігор Ткач (Grid Dynamics), відкриті дані

ІТ-галузь не існує окремо від української економіки та регулювання держави, а ІТ-компанія не може існувати 
без ІТ-фахівців. Кожен учасник цієї синергії робить внесок у функціонування галузі, задає нові тренди розвитку, 
дає можливості до вдосконалення. Успішна взаємодія стейкхолдерів призводить до зростання галузі, тому така 
синергія є критично важливою.

Як виглядає синергія стейкхолдерів в ІТ?

ІТ-компанія
організація роботи 
ІТ-фахівців, надання послуг, 
представництво України на 
міжнародному ринку

Держава
регулює галузь, ініціює 
державні програми 
розвитку, задає тренди

ІТ-фахівець
ядро взаємодії, 
без якого неможливе 
функціонування галузі

ІТ-галузь
взаємодія із іншими галузями, 
робочі місця, збагачення 
української економіки

12
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Рівень «ІТ-фахівець»

Джерела: Асоціація IT Ukraine, МОН, Держстат, ДПС, Ігор Ткач (Grid Dynamics)

Людський капітал є основою ІТ-галузі. Чим більше кваліфікованих кадрів має компанія, тим більше проєктів вона 
може реалізувати і, відповідно, більше виручки отримати. А це у свою чергу впливає на додану вартість галузі та 
обсяги сплачених податків.

Рівень ІТ-фахівця запускає ланцюжок взаємодії стейкхолдерів

Що ІТ дає ІТ-фахівцю: У 2022 р. на ІТ-спеціальності вступила рекордна
кількість студентівможливість працювати на міжнародному ринку,

 подорожувати, ділитись досвідом;
висока, конкурентна, стабільна заробітна плата;
можливості для постійного саморозвитку;
достойні умови праці (офіс, медичне 
страхування та інші додаткові бенефіти).

-

-
-
-

329 тис. 
ІТ-фахівців вже працювали в галузі на початку 2022 р.

Кількість вступників на ІТ-спеціальності у 2022 р., тис. осіб

11,7 29,3 17,50,1

Фаховий молодший
бакалавр

Молодший
бакалавр

Бакалавр Магістр

58,5

Кваліфіковані кадри 
реалізовують успішні проєкти

ІТ-компанія отримує виручку від проєктів, 
надаючи послуги іншим індустріям або 

створюючи власні продукти

ІТ-компанія сплачує податки та генерує 
експортні надходження в економіку

13
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Рівень «ІТ-компанія»

Джерела: Асоціація IT Ukraine, Ігор Ткач (Grid Dynamics), Techecosystem.gov.ua, відкриті дані

ІТ-компанії є представниками ІТ-галузі, її обличчям. З одного боку, вони формують додану вартість індустрії, надаючи 
ІТ-послуги іншим гравцям ринку або створюючи унікальні продукти всередині країни. З іншого боку, ІТ-галузь – 
експортоорієнтована, а тому кожна ІТ-компанія є представником як індустрії, так і в цілому України на світовому ринку.

Роль ІТ-компанії як представника галузі:
створення інноваційних продуктів;
надання ІТ-послуг іншим представникам ринку;
клієнт для інших секторів економіки;
сплата податків;
робочі місця для ІТ-фахівців та спеціалістів інших сфер;
неформальна та додаткова освіта для ІТ-фахівців.

-
-
-
-
-
-

Роль ІТ-компанії
як представника України:

представництво на світовому ринку;
залучення іноземних інвестицій;
обмін досвідом з іноземними 
фахівцями;
формування образу та 
популяризація бренду України.

-
-
-

-

За оцінкою Tech Ecosystem,
станом на початок грудня 2022 р.
на ринку діє 2,4 тис. компаній

76,5% Продуктові

Сервісні23,5%
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75,4Канада

Do IT Like Ukraine

Рівень «ІТ-галузь»

Джерела: опитування Асоціації IT Ukraine та Top Lead, Держстат, Ігор Ткач (Grid Dynamics)

ІТ-галузь не може існувати окремо від глобальної економіки, адже вона допомагає трансформувати та оцифровувати інші 
сектори економіки, надаючи послуги або створюючи унікальні продукти для українських та іноземних клієнтів.

Взаємодія ІТ-галузі з іншими галузями:
цифрова трансформація галузей;
підготовка ІТ-талантів, яких можна залучати 
до ІТ-процесів компаній інших галузей;
робочі місця для фахівців у сфері економіки, права тощо.

-
-

-

21,7% підприємств
мають штатних ІТ-фахівців

ІТ-галузь в синергії з іншими галузями економіки
Основні клієнти ІТ-галузі

14,6% підприємств
залучають позаштатні ресурси для виконання функцій ІКТ 

E-commerce
Medicine & Healthcare

Banking & FinanceRetail & Wholesale

Education & Learning

Transportation & Logistics

Telecommunications

Entertainment

Independent software vendor

Automotive

Insurance
Sports & Leisure

Construction

Security

Real Estate

Agriculture
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75,4Канада

Do IT Like Ukraine

Рівень «держава»

Джерела: Асоціація IT Ukraine, Мінцифра, Ігор Ткач (Grid Dynamics)

Головна функція держави у синергії стейкхолдерів в ІТ – регулювання галузі. З 90-х років українську ІТ-галузь постійно 
намагались регулювати, що стримувало її розвиток. Останніми роками відбуваються процеси дерегуляції, 
що позитивно впливає на зростання індустрії. 

Що держава дає ІТ:
популяризація бренду України та 
українського ІТ на міжнародному ринку;
залучення інвесторів та партнерів;
система освіта для підготовки ІТ-фахівців;
податковий та правовий режим Дія.City;
освітній проєкт IT Generation.

-

-
-
-
-

надходження від експорту послуг;
податкові надходження;
професійні ІТ-таланти, яких можна залучати до державних проєктів;
цифровізація державних послуг.

-
-
-
-

Що держава отримує від ІТ:

непрозорість витрат податкових надходжень;
питання, що пов’язані із воєнним станом: заборона 
виїзду ІТ-фахівців за кордон, прозорість бронювання ІТ-фахівців; 
нереформована судова система;
система освіти, що не адаптована до потреб ринку; 
корупція.

-
-

-
-
-

Що стримує розвиток ІТ на рівні держави:

Головний проєкт держави 
для ІТ-галузі – «Дія.City»

398
ІТ-компаній
долучились
до Дія.City

33+ тис.
ІТ-фахівців 
працюють в компаніях-
резидентах Дія.City

Дія.City – унікальний правовий та податковий простір. 
В його межах діє комплекс інструментів для 
комфортного, прозорого та вигідного ведення 
ІТ-бізнесу в Україні.
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Do IT Like Ukraine

Цифрові послуги

Джерело: Мінцифра

Міністерство цифрової трансформації від початку роботи ставило перед собою ціль побудувати цифрову державу. 
З початку повномасштабної війни вдалося швидко переформатувати роботу міністерства, визначити нові пріоритетні 
завдання та працювати 24/7 над їх реалізацією. Після повномасштабного вторгнення запущено понад 20 нових сервісів.

Нові послуги під час війни

- єДокумент
- єВорог
- UNITED24
- Дія.ТБ та Дія.Радіо 
- Військові облігації у Дії 
- Послуги для ВПО
- Допомога з безробіття
- Допомога армії
- Витяг про місце проживання

А також:
послуги для бізнесу, пенсійне 
посвідчення, посвідки на постійне 
та тимчасове проживання, 
документи англійською, 
відновлена послуга «шеринг 
авто» та оновлено послугу 
«Штрафи ПДР».

Результати  дії нових послуг, що були
впроваджені в умовах воєнного стану

понад 5 млн
українців із населених пунктів, де ведуться 
найактивніші бойові дії, подали заявку на 
отримання 6 500 грн на карту єПідтримка

Виплати за програмою єПідтримка

Довідки ВПО

понад 1,4 млн
українців подали заявку через застосунок Дія на 
отримання довідки вимушеного переселенця, завдяки 
якій ВПО можуть отримати виплати від держави

Допомога з безробіття

507+ тис.
українців подали заяви на допомогу з 
безробіття через портал та застосунок Дія

Заяви про пошкоджене майно

300+ тис.
заяв про пошкоджене майно подано 
через портал та застосунок Дія
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Do IT Like Ukraine

IT Generation

Джерело: Мінцифра

ІТ Generation — освітній проєкт безплатного навчання ІТ-спеціальностей для українців, які не мають досвіду в цій 
сфері. Його ідея зародилась ще на початку 2022 р. через дефіцит кадрів у ІТ. Для розв'язання цієї проблеми планували 
залучити заклади неформальної освіти, які можуть швидко та якісно підготувати спеціаліста початкового рівня.

Мета: допомогти талановитим українцям знайти себе 
в одній із найперспективніших сфер, продовжити 
працювати та розвивати українську економіку. 

Цілі:
почасти розв'язати проблему дефіциту кадрів в ІТ-галузі;
стимулювати розвиток edtech.

Спеціальності, що доступні для навчання:
Технічні

Мета й цілі проєкту Реалізація проєкту

Проєкт реалізує Міністерство цифрової 
трансформації в партнерстві з компанією 
Binance Charity та Львівським IT Кластером.

Підтримка проєкту:
Програма USAID «Конкурентоспроможна 
економіка України»;
Проєкт ПРООН в Україні за підтримки Швеції 
«Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка 
цифровізації державних послуг в Україні».

-

-

Організатори

117 заявок 
на участь від шкіл за 2 тижні 

21 школа 
взяла участь у проєкті

210 тис.
заявок
на участь від 50 тис. осіб

2 200
студентів 
відібрано для навчання

-
-

2-6 місяців буде тривати навчання залежно від навчальної програми. 
У багатьох школах є опція працевлаштування, а також заплановане  
проведення низки освітніх майстер-класів для допомоги студентам 
у працевлаштуванні. 

FrontEnd
QA

JavaScript
Java Python
Blockchain 

Нетехнічні
Project/Product Management
UI/UX Design Business Analysis
HR/Recruiting Digital Marketing
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Annual Report

ІТ в економіці України
Юридична фірма Asters 

25+ років досвіду

125+ юрисдикцій через
партнерські фірми 

юристів130+ 

3 300+ pro bono годин 
із 24 лютого 2022 р. 

Спеціалізація
Антимонопольне право

Кібербезпека Кримінальне право та захист бізнесу

Банківське та фінансове право Вирішення спорів

Корпоративне право

M&A, інвестиції Міжнародна торгівля Оподаткування Трудове право Інтелектуальна власність

Нерухомість і будівництво

Практика приватних клієнтів 

Юридична фірма року в Україні
The Lawyer European Awards 2021, 2020 | Who's Who Legal Awards 
2018–2022 | Chambers Europe Awards 2020

Asters – найбільша українська юридична фірма повного циклу з офісами 
в Києві, Брюсселі, Лондоні та Вашингтоні, що забезпечує комплексний 
юридичний супровід діяльності гравців IT-індустрії.

Клієнти
Міжнародні та національні компанії Уряди

Державні компанії Інвестори Банківські установи 

Міжнародні фінансові інституції Приватні клієнти

Asters експертно підтримує державу та 
державні підприємства, pro bono надає 
юридичну підтримку щодо розробки 
та вдосконалення законодавства, 
представництва у судах, санкцій, 
компенсації збитків. Команда працює 
у наступних напрямах:

права людини, відшкодування збитків
і військові злочини;
законодавство під час дії воєнного 
стану, відновлення та відбудови.

Розмір
303 mm X 45 mmВідстань

23 mm

Олексій Урос
Директор з розвитку бізнесу

доступ до 
-

-

Електронна пошта:
oleksiy.uros@asterslaw.com

Вебсайт:
asterslaw.com  
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Annual Report

консультування з питань військового обліку;
бронювання співробітників: визначення критеріїв, супровід процесу;
релокація бізнесу за кордон: супровід вибору юрисдикції, консультування з податкових, корпоративних 
та IP-питань; допомога з вибором та залучення до проєкту найкращих іноземних юридичних радників;
питання валютного регулювання;
повний супровід будь-яких видів транзакцій, зокрема фінансування, M&A, залучення інвестицій тощо, 
а також представництво інтересів у кримінальних провадженнях та судових спорах;
консультування власників з питань структурування, інвестування, акумулювання, 
передачі та захисту капіталів і бізнесу;
консультування щодо правового режиму «Дія.Сіті», супровід отримання статусу резидента;
захист персональних даних та GDPR.

ІТ-компаній серед клієнтів Asters

Основні послуги для ІТ-компаній:
-
-
-

-
-

-

-
-

150+ 
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ІТ в інших галузях



Do IT Like Ukraine

ІТ присутнє в усіх галузях

Джерело: Держстат

Технології все більше поширюються на різні галузі, адже вони дозволяють автоматизувати виробничі процеси, 
підвищити продуктивність, знизити витрати та загалом ефективність бізнесу. Більш ніж 21% українських
компаній у 2021 р. мали найманих ІТ-фахівців, а близько 15% залучали експертів ззовні.

Частка підприємств із найманими
IT-фахівцями у 2021 р., %

Частка підприємств, що залучали експертів
для виконання функцій ІКТ у 2020 р., %

Загалом

Фармацевтика

Наукові дослідження
та розробки

Туристична
діяльність

Хімічна
промисловість

Торгівля

Металургія

Будівництво

14,6%

25,5%

19,7%

17,7%

15,3%

14,1%

13,7%

12,8%

Загалом

Туристична
діяльність

Хімічна
промисловість

Торгівля

Металургія

Будівництво

Харчова
промисловість

Фармацевтика

21,7%

53,2%

39,6%

33,2%

29,2%

23,4%

20,2%

10,3%
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ІТ в агро

Джерела: Aggeek, Techecosystem.gov.ua, dsnews.ua

Останніми роками українське агро активно трансформу-
ється, і основним ресурсом стає не земля, а технології.

Точне землеробство 
Комплексна система с/г менеджменту, що 
включає технології GPS, географічні 
інформаційні системи, оцінки врожайності, 
змінного нормування, дистанційного 
зондування землі та «інтернету речей».

Управління
земельним банком
Аналітична система, що дозволяє
в режимі реального часу аналізувати 
земельний банк, виявляти проблеми та 
рекомендує готові рішення щодо їх усунення.

Фармменеджмент системи
Комплексні програмні рішення для 
автоматизації та контролю агровиробничих 
процесів на підприємстві з великою 
кількістю можливостей.

Найбільш використовувані технології в агро 

4 з 25
найбільш інноваційних 
компаній України – 
зі сфери агро

48
agtech-компаній
входять до Tech 
Ecosystem

на 20-30%
підвищується ефективність 
с/г внаслідок використання 
технологій точного 
землеробства

10%
українських фермерів 
впроваджують 
технології в роботі

20%-
30% 100%

10%
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ІТ у промисловості

Джерела: АППАУ, Techecosystem.gov.ua, Держстат, відкриті дані

Українська промисловість почала активно трансформу-
ватися після 2014 р. з появою руху Industry 4.0, який 
передбачає повністю автоматизоване виробництво та 
керування всіма процесами в режимі реального часу.

Artificial Intelligence (AI)
Штучний інтелект відіграє ключову роль 
у створенні рішень автоматизації в 
промисловості. Завдяки ШІ можна підвищувати 
гнучкість і точність виробничих процесів, 
адаптувати управлінські процеси тощо.

Internet of Things (IoT)
IoT – комп’ютерні мережі, до яких 
підключають фізичні об’єкти зі 
встановленими датчиками, сенсорами та ПЗ. 
Це допомагає обробляти інформацію, 
дистанційно керувати процесами та 
автоматизувати виробництво. 

Big Data
Технологічні рішення Big Data дозволяють 
у режимі реального часу збирати, аналізувати 
та прогнозувати дані щодо обсягів 
виробництва та витрат, логістики, роботи 
з клієнтами та інших виробничих процесів.

Industry 4.0 ґрунтується
на революційних  технологіях: 

Середня частка інноваційно активних 
підприємств промисловості 
у 2018-2020 рр., %

46
компаній зі сфери Advanced manufacturing
(Industry 4.0) входять до Tech Ecosystem

10,7%
13,1%

11,5%
8,9%

12,9%

Видобувна
промисловість

Переробна
промисловість

Постачання
е/е та газу

Водопостачання Уся
промисловість

24



Do IT Like Ukraine

Технології в промисловості

Джерело: Держстат *а також електронної та оптичної продукції

Усе більше українських промислових підприємств впроваджує технології Big Data, 3D-друку, хмарних сервісів та 
робототехніки. В цих технологіях лідирують фармацевтика, машинобудування та виробництво техніки.

Аналітика Big Data (2020) Хмарні сервіси (2021)

3D-друк (2020)

Робототехніка (2021)

Частка підприємств промисловості, які використовують певну технологію, %

Хімічна
промисловість

17,2%
13,8%

Постачання
е/е та газу

Фармацевтика

19,5%

Харчова
промисловість

14,2%

Виробництво
комп'ютерів*

14,7%

ФармацевтикаВиробництво
комп'ютерів*

МеталургіяМашинобудування

18,2%

3,6% 3,4% 2,7%

Переробна
промисловість

9,8%

Фармацевтика Виробництво
комп'ютерів*

Харчова
промисловість

17,9%
13,7%

11,3% 10,3%

Виробництво
електричного
устаткування

11,8%

Постачання
е/е та газу

Машинобудування Виробництво
комп'ютерів*

Металургія

13,0%

8,0% 7,3% 7,0% 6,2%

Фармацевтика Виробництво
електричного
устаткування
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ІТ у ритейлі

Джерела: Soul Partners, Techecosystem.gov.ua, відкриті дані *прогноз

До війни ринок e-commerce розвивався досить 
динамічно. Незважаючи на спад ринку через війну, 
прогнозують його повне відновлення до кінця року.

AR/VR/MR
Технології доповненої реальності 
допомагають тісніше взаємодіяти з клієнтом. 
Наприклад, можна приміряти одяг на 
цифровий аватар, змоделювати кімнату 
з новими меблями тощо.

Big Data
Технології аналізу великих масивів даних 
дозволяють прогнозувати попит та продажі, 
формувати цінову політику, оптимізувати 
асортимент відповідно до потреб ринку тощо.

Роботизація
Роботизація дозволяє підвищити 
продуктивність, уникнути впливу людського 
чинника, підвищити конкурентоспроможність, 
оптимізувати операційні витрати тощо.

Ритейл не просто переходить в онлайн, 
він трансформується за допомогою ІТ

Ринок e-commerce в Україні зріс
втричі з 2016 р.

1 з 5
найбільших ритейлерів 
України працює лише онлайн

107
e-commerce & retail-компаній 
входять до Tech Ecosystem

Обсяг ринку, 
млрд дол. США

Частка у роздрібній 
торгівлі, %

1,5

4,4

2016 2021*

3,3%

9,2%

2016 2021*
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ІТ в економіці України
Компанія ЕРАМ

1993 рік заснування
компанії

$1 227 млрд 
дохід компанії за ІІІ квартал 2022 р.

фахівців
у всьому світі60+ тис.

Галузі Основні послуги
Consulting 

Design

Engineering

Digital transformation 

Financial Services

Life Sciences Healthcare

Energy & Utilities

Media, Entertainment & Telecom

Retail & Consumer

Travel & Hospitality

Automotive & Manufacturing

Insurance

Business Information Services 

Software & Hi-Tech

EPAM Ukraine продовжує активно працювати з клієнтами та партнерами, тримаючи фокус на 
безпеці фахівців. Крім підтримки бізнесу, для ЕРАМ важливо продовжувати надавати українцям 
освітні можливості, зокрема в опануванні ІТ-професій, щоб забезпечити свій добробут
у майбутньому. Віримо у перемогу та наближаємо її щодня разом з усією країною.

Розмір
303 mm X 45 mmВідстань

23 mm

Степан Мітіш
Віцепрезидент, керівник
українського офісу EPAM

Задонатили 90 млн грн
Програма реагування
EPAM Response сфокусована 
на 3 напрямах: 

допомога українцям із медичним 
та гуманітарним забезпеченням, 
а також захисним спорядженням; 
підтримка університетів –  
освітніх партнерів; 
допомога державі актуальними 
ІТ-рішеннями. 

-

-

-

Електронна пошта:
ua_career@epam.com

Вебсайт:
careers.epam.ua 
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ІТ у фінансах

Джерела: УАФІК, Techecosystem.gov.ua, відкриті дані

Фінансовий ринок України останніми роками суттєво 
трансформувався. Класичні фінансові установи 
опановують сучасні технології та випускають нові 
продукти, технологічні компанії відкривають власні 
фінтех-стартапи та необанки і швидко завойовують ринок.

Artificial Intelligence (AI) 
Алгоритми штучного інтелекту 
використовуються для створення продуктів 
з онлайн-кредитування, страхування та 
порівняння фінансових інструментів. А чат-бот 
став базовою технологією платіжних сервісів 
і продуктів із персональних фінансів. 

Найбільш поширені технології
українських фінтех-стартапів

Кількість нових фінтех-компаній на ринку

164
fintech & insurtech-компаній
входять до Tech Ecosystem

Application Programming
Interface (API)
Посередник між програмами, за допомогою 
яких одні надсилають запит іншим 
і отримують відповідь. Це дозволяє 
економити час та спростити роботу.

Блокчейн
Технологія обробки, зберігання інформації 
та ідентифікації клієнтів за допомогою 
спеціального децентралізованого реєстру. 
Найчастіше вона використовується 
у криптовалютах.

11

26
30

36

19

10

4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Зміна бізнес-моделей внаслідок 
цифровізації призвела до зменшення 
кількості нових фінтех-компаній на 
ринку України, адже технології, що 
ще 5 років тому були інноваційними, 
зараз є звичними.
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ІТ в економіці України
UKRSIBBANK
BNP Paribas Group 

2 млн клієнтів32 роки
досвіду

30%+ частка послуг на ринку
обслуговування ІТ

5 000

Підтримка України

UKRSIBBANK BNP Paribas Group – один із найбільших банків України, що 
працює на ринку з 1990 року. 60% акцій банку належать одній із найбільших 
у світі фінансових Груп, лідеру сталого фінансування у Європі – BNP Paribas, 
40% – ЄБРР.

Ми стабільний партнер, який пропонує сучасний та надійний банкінг за 
підтримки провідної європейської групи, дбає про клієнтів і працівників, сприяє 
зміцненню української економіки, позитивно впливає на розвиток суспільства.

UKRSIBBANK забезпечує безперервність роботи банку по всій Україні, 
аби надавати якісні та потрібні фінансові сервіси майже 2 млн клієнтів: 
а це і великі міжнародні корпорації, і підприємці середнього та малого бізнесу, 
індивідуальні клієнти.

Група BNP Paribas, до якої 
належить UKRSIBBANK, активно 
підтримує Україну і ще у березні 
2022 року створила спеціальний 
фонд Rescue&Recover та 
перерахувала 10 млн євро 
гуманітарним організаціям, 
задіяним у допомозі українцям. 
До збору коштів також залучаються 
клієнти і співробітники Групи 
в усьому світі – а це 65 країн. 
Завдяки таким спільним зусиллям 
уже зібрано понад 3,5 млн євро. 

співробітників
в Україні

Розмір
303 mm X 45 mmВідстань

23 mm

Андрій Кашперук
Заступник Голови Правління
з питань роздрібного бізнесу

Електронна пошта:
info@ukrsibbank.com

Вебсайт:
ukrsibbank.com

Банківська ліцензія НБУ № 75 від 05.10.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків 28.10.1991 р. за № 57. АТ «УКРСИББАНК» входить у Бі Ен Пі Паріба Груп. 29
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Банківська ліцензія НБУ № 75 від 05.10.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків 28.10.1991 р. за № 57. АТ «УКРСИББАНК» входить у Бі Ен Пі Паріба Груп.

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

комплексне обслуговування, що враховує всі 
потреби: IT-компанії Резидента, IT-компанії 
Нерезидента, IT-компанії Резидентів «Дія.Сіті» та ФОП ІТ;
одна відомість для спискового зарахування коштів
в іноземній валюті на рахунки ІТ-фахівців;
інтернет-банкінг UKRSIB business;  
Центр фінансового контролю – одночасне 
керування рахунками кількох компаній, 
в тому числі ФОП, в UKRSIB business;
спеціальні валютні курси;
швидке створення документів – API UKRSIB business – 
інтеграція системи Клієнта з UKRSIB business;
оnline-ідентифікація в UKRSIB business.

ІТ-компаній є клієнтами Банку

Основні сервіси для ІТ- компаній:
-

-

-
-

-
-

-

ІТ-фахівців є клієнтами Банку

бізнес-рахунок «IT Підприємець» 
у UAH/USD/EUR; 
особистий картковий рахунок у UAH/USD/EUR;
інтернет-банкінг UKRSIB business для ФОП; 
автоматичний продаж валюти за необхідністю;
інтернет-банкінг UKRSIB online для особистих потреб;
валютні та накопичувальні рахунки в UAH/USD/EUR;
додаткові та віртуальні картки, картка єПідтримка;
програма винагород «ЕКСТРА більше»;   
страхування: медичне в Україні, 
для мандрівників та картки для захисту від шахрайства;
преміальне обслуговування та персональний 
менеджер.

Основні сервіси для ФОП ІТ:

1 200 70 000
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ІТ в оборонці

Джерела: dou.ua, Techecosystem.gov.ua, відкриті дані

Повномасштабна війна стала потужним поштовхом до 
розвитку military-tech в Україні. Такі компанії охоплюють 
усе, що потрібно українським захисникам – від дронів 
до засобів тактичної медицини.

ПЗ для військових
Українські військові забезпечені власним ПЗ, 
серед якого «Кропива», «Дельта», «Грізельда», 
«Броня», «Мілчат» тощо. Ці розробки націлені 
на автоматизацію збору інформації, аналіз та 
обробку в реальному часі тощо.

Український military-tech активно
розвивається в напрямах:

Military-tech в Україні розвивається
досить стрімко

100
заявок на участь у програмі  
підтримки українського military-tech 
надійшло за 3 місяці її роботи

41
компанія зі сфери 
military-tech входить до 
Tech Ecosystem

Зростання ринку 
з 2014 р.

Час, що потрібен на 
реалізацію проєкту

Робототехніка
В Україні найбільш успішним у цій сфері 
є виробництво та використання дронів. 
Серед них є як дрони для аеророзвідки 
та передавачі інформації, так 
і дрони-камікадзе для ураження ворога.

AR/VR
Технології доповненої реальності є основою 
симуляторів різних видів зброї та техніки, що 
дозволяє із меншими витратами та втратами 
проводити навчання військових та 
вдосконалювати їхні вміння.

2014 2022 2014 2022

х3-7 разів
(залежно від сфери)

2-3 місяці

1,5-2 роки
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Експорт під час війни

Обсяг експорту за 10 місяців 2021-2022 рр., 
млрд дол. США

Джерело: НБУ

Пошкоджена та зруйнована інфраструктура, постійні обстріли, окупація областей та міграція робочої сили стали 
чинниками, що найбільше вплинули на діяльність української економіки під час війни. Серед експортоорієнтованих 
галузей лише ІТ-індустрія збільшила обсяги експорту відносно минулого року, інші ж зазнали істотних втрат.

Продукція АПК

Зміна експорту до відповідного
періоду 2021 р., %

-59,0%

-46,1%

-42,6%
-29,7%

12,9

7,1

3,9

2,5

5,3

3,8
2,7

1,4

Металургія Мінеральні продукти Транспорт Продукція хімічної
промисловості 

-11,6%
20,9

18,5

+9,9%
5,5

6,0

Комп'ютерні послуги

2022
2021
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Експорт ІТ-послуг

Обсяг експорту комп’ютерних послуг за 10 місяців 
2021-2022 рр., млрд дол. США

2021
2022

Джерело: НБУ

Повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 р. розділило життя країни на «до» та «після». Компаніям довелось 
екстрено ухвалювати низку рішень для збереження бізнесу. ІТ-галузь – одна з небагатьох галузей української 
економіки, яка змогла не лише зберегти обсяги експорту послуг, а й наростити їх.

жовтень

6,0

5,5

вересень

5,5

4,8

серпень

4,9

4,2

липень

4,3

3,6

червень

3,7

3,0

травень

3,2

2,5

квітень

2,6

2,0

березень

2,0

1,4

лютий

1,5

0,9

січень

0,6
0,4

6,0 млрд дол. США
обсяг експорту комп’ютерних 
послуг за 10 місяців 2022 р. 

+9,9%
зростання порівняно із 
відповідним періодом 2021 р.
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Дослідження винагород виконано
за даними Korn FerryЗарплати

Джерела: дослідження Korn Ferry 2022, ДПС, Держстат 

Дослідження винагород в ІТ-галузі від Korn Ferry у 2022 р. демонструє кілька основних тенденцій:
незважаючи на війну, більшість ІТ-компаній планує збільшувати бюджет на компенсації;
рівень заробітної плати істотно відрізняється залежно від позиції ІТ-фахівця чи працівника;
регіональний розподіл винагород розглядати некоректно через міграцію ІТ-фахівців та релокацію ІТ-компаній;
специфіка роботи галузі зумовлює залучення ФОП ІТ-компаніями.

82%
ІТ-компаній планують 
збільшити компенсації 
до кінця 2022 р.

+10,0%
середнє заплановане 
збільшення бюджету 
компенсації на наступний рік

Чисельність 
ІТ-талантів
у 2022 р., тис. осіб

Характер
співпраці  між 
ІТ-компанією та 
ІТ-фахівцями, %

-
-
-
-

Штатні
працівники

Поєднання співпраці
зі штатними працівниками та ФОП

Здебільшого
ФОП

Штатні
працівники

Активні ФОП

76%

9%15%

Відсутні дані щодо 
чисельності найманих 
працівників у 2022 р., 
тож припускаємо, що 
значення не змінилось. 
Дані щодо ФОП – 
станом на 01.11.2022 р.

329,2

63,1

266,1

Розмір base salary у розрізі ІТ-позицій, 
дол. США/міс.

90-й
процентиль

Медіана

10-й
процентиль

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Software 
Engineer 

Junior

Software 
Engineer 
Middle

Software 
Engineer 

Senior

Product 
Manager 
Middle

Project 
Manager 
Middle

Do IT Like Ukraine
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75,4Канада

Do IT Like Ukraine

Податки під час війни

Джерело: ДПС

Незважаючи на складність ведення бізнесу в умовах 
війни, ІТ-галузь продовжує сплачувати податки. Деякі 
компанії сплачують податки наперед, щоб підтримати 
державу в складний період.

Податкова активність компаній та підприємців  
зростає. Станом на 1 листопада 2022 р. кількість
платників податків зросла на 7,5% відносно
минулого року.

Обсяг сплачених податків
за  ІТ-КВЕДами, млрд грн

Кількість платників податків 
з ІТ-КВЕДами, тис. осіб

22,5

27,8
26,6

1,5 2,0 2,3
2,5

3,1 2,5

01.11.2021 01.01.2022 01.11.2022 01.11.2021 01.01.2022 01.11.2022

Податок
на прибуток

ПДВ

Єдиний внесок

Інші податкові
платежі

5,8
7,0

6,1

12,7

15,7

15,7

Юридичні
особи

ФОП

240,8
253,5

274,9

231,6

9,2

243,9

266,1

8,8

9,6

Незначний спад 
показника може бути 
спричинений введенням 
податкових пільг на час 
дії воєнного стану.
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Do IT Like Ukraine

ІТ-фахівці на війні

Джерела: опитування Асоціації IT Ukraine і Top Lead, Мінцифра

З початком повномасштабного вторгнення кожен 
українець шукав способи допомагати своїй державі 
та захищати її. У 74% ІТ-компаній хоча б один 
фахівець приєднався до ЗСУ, у 95% – до ІТ-армії.

Ще до вторгнення росія постійно атакувала українські 
державні ресурси, сайти, банківську систему, ЗМІ тощо. 
Тому на початку війни було створено українські 
кібервійська для боротьби з ворогом.

Розподіл компаній за часткою ІТ-фахівців, 
що приєднались до ЗСУ чи ІТ-армії, %

ЗСУ

Що атакує ІТ-армія?

2% 5%

Ніхто не приєднався

До 5%5-15%

15% і більше

Не надали відповідь

26%

ІТ-армія

Ніхто не приєднався

Не надали відповідь

25-50%

50% і більше

До 25%

5%

43%

14%

18% 19%
За допомогою різних інструментів ІТ-армія паралізує 
роботу російських:

державних органів та служб;
заводів та інфраструктури;
банківської системи;
телекомунікаційних послуг;
військових (дезінформування, створення перешкод 
для зв'язку та доукомплектування армії).

-
-
-
-
-

43%

25%

ІТ-армія України об’єднує українських та міжнародних 
ІТ-фахівців для боротьби з російською агресією на кіберфронті.

Що робить ІТ-армія?

200+ тис.
ІТ-фахівців долучились
до ІТ-армії

14+ тис.
російських онлайн-
ресурсів атаковано
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Волонтерство

Джерела: опитування Асоціації IT Ukraine і Top Lead, опитування ІТ-фахівців від dou.ua *детальніше про опитування – на сторінці «Методологія»

ІТ-галузь активно підтримує Збройні сили України та всіх, хто бореться за незалежність країни. З перших днів війни 
ІТ-компанії перераховували мільйони на рахунки благодійних фондів, закуповували зброю, техніку, дрони, екіпіровку 
та інше необхідне обладнання для наближення перемоги над ворогом.

1,21 млрд грн
перерахували лише опитані* 
ІТ-компанії на допомогу державі 

95%
ІТ-компаній перераховують 
кошти на допомогу державі

17,5%
ІТ-компаній не висвітлюють 
інформацію про обсяги донатів

635,6 млн грн
перераховано на воєнні цілі (на 
потреби ЗСУ, розвідки, ТрО тощо)

303,4 млн грн
перераховано на гуманітарні цілі 
(допомога ВПО, освітні проєкти, 
закупівля ліків тощо)

276,8 млн грн
перераховано благодійним фондам

Куди донатять ІТ-компанії?

90,1%
ІТ-фахівців перераховують кошти на 
підтримку української армії та волонтерів

270 дол. США
медіанний середньомісячний внесок 
ІТ-фахівців (серед тих, хто донатить)

Як донатять ІТ-фахівці?

Розподіл ІТ-фахівців за часткою заробітної плати, що йде на донати

49,9%17,9%

0% до 5% 5-20% 20-50% 50% і більше

8,5% 19,5% 4,2%
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З початком повномасштабної війни в Україні 
компанія Sigma Software спрямувала свої зусилля 
на захист своїх фахівців, підтримку української армії 
та людей як в Україні, так і в евакуації. 

А також для компанії було вкрай важливо надати 
малому та середньому бізнесу можливість успішно 
подолати кризу, використовуючи можливості, 
що має велика ІТ-консалтингова компанія. 

Спільно з UA Tech Club 
компанія створила нове 
об'єднання UA Tech Network 
для формування позитивного 
технологічного бренду країни та 
підтримки економічного фронту.

Sigma Software допомагає невеликим компаніям 
отримати клієнтів із різних сфер бізнесу 
та пропонує менторську підтримку топових 
експертів галузі у налагодженні бізнес-процесів 
та розвитку бізнесу.

UA Tech Network для синергії
великого і малого бізнесу
та підтримки економіки

приєдналось
до асоціації

Уже розпочато кілька успішних проєктів асоціації. 
Зокрема, в межах UA Tech Network компанія Unicsoft 
залучила компанію Whimsy Games, що дозволило їм 
спільно підписати контракт на мільйон доларів. 

Консолідація експертизи учасників дає можливість 
пропонувати повний цикл послуг «під одним дахом», 
що відповідає світовим стандартам якості. У планах – 
збільшення обсягів діяльності, щоб зробити галузь 
стійкою до кризових ситуацій та максимально 
використати її потенціал у післявоєнній відбудові України.

45
компаній 

загальна кількість фахівців
компаній – членів асоціації

7+ тис.
ІТ-фахівців 

Електронна пошта:
pr.team@sigma.software

Вебсайт:
career.sigma.software
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Infopulse – це про активну
соціальну позицію

Сумарна допомога проєкту «Пліч-о-пліч» 

Як допомогу Infopulse передав на потреби військових 
4,2 млн грн через фонди «Повернись живим», «Діти надії 
та любові», «Справжні українці», а також 682 одиниці 
комп’ютерної техніки та 2 485 – меблів. Додатково було 
передано 650 тис. грн спільнотам Вінниці та Львова на 
облаштування укриттів та ліквідацію наслідків руйнувань.

З березня фандрейзинг зібрав 2,5 млн грн, на які компанія 
закупила засоби захисту, а також 3 автівки, гумовий човен 
та інші необхідні для військових речі.

The Pulse of Freedom уже приніс 803,2 тис. грн, 
а це 3 пікапи на передовій. Продаж колекції триває.

Електронна пошта:
team@infopulse.com

Вебсайт:
www.infopulse.com

«Наші досягнення
і плани свідчать: ми 
пліч-о-пліч із нашими 
захисниками».

зібрано за час проєкту
8,15 млн грн

обладнання та меблів
зібрано за час проєкту

3 167 одиниць

У 2022 році стартував проєкт «Пліч-о-пліч» для 
проактивного та реактивного протистояння росії.

У «Пліч-о-пліч» є три напрями: 
пряма допомога компанії;
фандрейзинг на потреби мобілізованих фахівців;
розробка і продаж ексклюзивної колекції
The Pulse of Freedom, де кошти йдуть на
закупівлю пікапів для ЗСУ.

-
-
-
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Релокація ІТ-компаній

ТОП-10 країн, до яких релокувались ІТ-компанії

40,1%

14,6%

9,5%

9,5%

8,0%

8,0%

8,0%

5,1%

5,1%

5,1%

Польща

Німеччина

США

Португалія

Болгарія

Чехія

Румунія

Молдова

Іспанія

Канада

Джерело: опитування Асоціації IT Ukraine і Top Lead *детальніше про опитування – на сторінці «Методологія»

Згідно з опитуванням* 54,7% ІТ-компаній планували відкриття нових офісів та філій у 2022 р. Однак лише чверті 
вдалось це зробити, іншим завадила війна. Внаслідок повномасштабного вторгнення 70,8% ІТ-компаній провели 
незаплановану релокацію, чверть із них – повну.

Заплановане відкриття нових
офісів та філій у 2022 р.

Релокація ІТ-компаній
через війну

В Україні

Як в Україні, так
і за її межами

За межами
України

Повна
релокація

Часткова
релокація

Не релокувались

4,4%

13,1%
13,1%

36,5%

3,6%
53,3%

29,2%

17,5%

Відкрили Не відкрили Не планували

В Україні

Як в Україні, так
і за її межами

За межами
України

3,7%

11,2%
12,7%

7,5%
4,5% 44,0%16,4%

31,3%
24,6%

Частка компаній, що обрала відповідний варіант, %
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Виклики ІТ-галузі

Джерело: опитування Асоціації IT Ukraine і Top Lead 

Під час повномасштабної війни ІТ-галузь стикається з низкою проблем. На діяльність ІТ-компаній найбільше вплинули 
виклики, пов'язані з забороною виїзду ІТ-фахівців за кордон.

Частка компаній, що зіткнулися з такими викликами, %
Частка компаній, що обрала відповідний варіант, %

71,5%

68,6%

67,2%

63,5%

63,5%

54,0%

52,6%

32,8%

10,9%

0,0%

Заборона виїзду
ІТ-фахівців за кордон

Міграція працівників
та їхніх сімей

Призов ІТ-фахівців

Валютне регулювання

Виклики в роботі
з клієнтами

Виклики, пов'язані
з релокацією

Активні бойові дії

Окупація територій

Податкове
законодавство

Не зіткнулись
із жодними викликами
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Вплив вимкнень е/е

Джерело: опитування Асоціації IT Ukraine і Top Lead *детальніше про опитування – на сторінці «Методологія»

З 10 жовтня 2022 р. росія завдає масованих ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, що призводить 
до відсутності електропостачання майже по всій території України. Це стало черговим викликом для галузі, адже 
повна відсутність електроенергії чи стабілізаційні вимкнення змушують вводити нові антикризові заходи.

Яких заходів уживають ІТ-компанії для стабілізації бізнес-процесів?

87,1%

87,1%

58,1%

54,8%

45,2%

41,9%

38,7%

29,0%

29,0%

16,1%

Придбання генераторів

Використання Starlink

Закупівля палива

Оплата релокації
в інший регіон

Диверсифікація
інтернет-провайдерів

Закупівля
павербанків

Переведення
даних у "хмару"

Облаштування офісів
з можливістю

проживання команди

Оплата коворкінгу

Створення системи
інформування/окремого

каналу для запитів

Частка компаній, що обрала відповідний варіант, %*
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ІТ під час війни.
Очікування
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Стан ІТ-бізнесу

Джерело: опитування Асоціації IT Ukraine і Top Lead *детальніше про опитування – на сторінці «Методологія»

Війна стала справжнім випробуванням для ІТ-галузі, адже всі компанії зіткнулись із проблемами й новими викликами. 
Згідно з опитуванням* 34,3% компаній успішно пристосувались до нових реалій, а більш ніж 43% ІТ-компаній очікують 
зростання обсягів бізнесу за результатами 2022 р.

Як ІТ-компанії пристосувались
до реалій війни?

43,1% ІТ-компаній очікують зростання
бізнесу за результатами року

Частка компаній, що обрала відповідний варіант, %

Як впливають вимкнення е/е
на діяльність ІТ-компаній?

7,3%

35,8%

27,7%

16,8%

12,4%

Збереження
<80% обсягу

Зростання обсягу
більш як на 30%

Зростання обсягу
до 30%

Збереження
80-100% обсягу

Немає відповіді

34,3% 61,3%

3,7%

ІТ-компаній успішно
пристосувались
до нових реалій

9 з 10 ІТ-компаній 
підтримують безперервність більш 
ніж 80% бізнес-процесів

ІТ-компаній подолали не
всі виклики, але в цілому
працюють стабільно

ІТ-компаній досі не
змогли пристосуватись 
до нових викликів

0,7%
Немає відповіді
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20,1%

34,1%

4,9%

Точно
не збираюся

Зараз таких
планів немає

Складно
відповісти

27,0%

12,5%

Думаю про це

Активно готуюся

1,4%Уже
повернувся/лась

Релокація ІТ-фахівців

Джерело: опитування ІТ-фахівців від dou.ua, опитування Асоціації IT Ukraine і Top Lead

Основним викликом для ІТ-фахівців під час війни стала релокація. 64% Із них були змушені переїхати через війну, 
проте 24% вже повернулися туди, де проживали до початку повномасштабного вторгнення. З огляду на це змінився 
підхід до праці – після початку повномасштабної війни у 71,5% компаній більш ніж 75% фахівців працюють віддалено. 

Релокація ІТ-фахівців Що думають ІТ-фахівці про еміграцію
з України в майбутньому?

       

Більшість ІТ-фахівців перейшла
на віддалену роботу
Розподіл ІТ-компаній за часткою фахівців, 
що працюють віддалено, %

13,0%

24,0%
Релокувались за кордон

27,0%
Релокувались у межах України

Уже повернулись туди, 
де проживали до початку
повномасштабного вторгнення

36,0%
Не релокувались

32,1%

18,2%

19,7%

24,8%

5,1%

До 25%

25-50%

50-75%

Понад 75%
Немає

відповіді

6,6%

4,4%

14,6%

71,5%

2,9%

До початку війни Після початку війни

46



Do IT Like Ukraine

Інвестиції в Україну

Джерело: опитування Асоціації IT Ukraine і Top Lead

Бойові дії та окупація територій, релокація бізнесу та міграція працівників, обстріли енергетичної та критичної 
інфраструктури призвели до зміни планів ІТ-бізнесу. Частина компаній планово відкривала нові офіси в Україні 
та за кордоном, а частина була змушена релокуватись у безпечніші регіони. Однак 81,5% релокованих за кордон 
ІТ-компаній усе ж планують повертати бізнес до України, 5,6% з них – уже в процесі повернення. 

81,5% релокованих ІТ-компаній
планують повернення до України

93,4% ІТ-компаній планують
продовжувати інвестувати в Україну

Чи планують ІТ-компанії і надалі
інвестувати в Україну?

Чи планують релоковані за кордон ІТ-компанії
повернення бізнесу до України та за яких умов?

Уже в процесі 
повернення бізнесу

Планують нарощувати 
інвестиції в Україну

Планують 
підтримувати інвестиції 

на тому ж рівні

Планують інвестувати 
в Україну, але 

меншими обсягами

Планують інвестувати, 
але за певних умов

Не планують 
інвестувати

Планують повернення 
у 2023 р.

Планують повернення
за певних внутрішніх умов

Не планують повернення 
бізнесу до України

Немає відповіді Немає відповіді

Планують повернення
за умови скасування 

воєнного стану та повного 
припинення бойових дій

5,6% 40,9%

29,2%

5,8%

17,5%

1,5%

5,1%

7,4%

61,1%

7,4%

1,8%

16,7%
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Експорт ІТ-послуг. Прогноз

Джерело: НБУ

Торішнє дослідження ІТ-ринку містило прогноз експорту ІТ-послуг до 2025 р. За базовим сценарієм у 2022 р. 
очікували обсяг експорту на рівні 8,4 млрд дол. США, за консервативним – на рівні 8,0 млрд дол. США. Однак 
повномасштабне вторгнення внесло корективи в розвиток галузі. Станом на кінець листопада прогнозується, 
що обсяг експорту ІТ-послуг у 2022 р. становитиме 7,1 млрд дол. США, що, хоч і нижче минулорічного прогнозу, 
та все ж перевищує за значення обсягу минулого року.

7,1 млрд дол. США
прогнозований обсяг експорту
комп’ютерних послуг у 2022 р. 

Прогноз експорту комп’ютерних послуг на 2022 р., млрд дол. США

8,0
8,4
8,6

7,1

2020 2021 2022

5,0

6,9 Оновлений прогноз на основі середнього 
темпу зростання з березня 2022 р.

Прогноз минулого року за різних сценаріїв

Довгострокове прогнозування обсягу експорту ІТ-послуг 
ускладнене через невизначеність в галузі та економіці
в цілому. Вважаємо за доцільне натомість оновлювати 
короткострокові прогнози.

2017

2,5

2018

3,2

2019

4,2
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Do IT Like Ukraine

ІТ в економіці. Прогноз

Джерела: НБУ, Мінекономіки *прогноз

Повномасштабне вторгнення істотно вплинуло на економіку України. На початку року прогнозували падіння 
економіки на рівні 32-33%, однак надалі економіка показала дуже високу адаптивну здатність, завдяки чому прогноз 
було покращено. Проте через потужні атаки РФ на енергетичну систему в жовтні/листопаді частина підприємств 
призупинила діяльність, тому довелось повернутися до попереднього прогнозу.

-33,0% +51,4%
-21,9% +24,3%

Як зміниться роль ІТ в економіці України за підсумками 2022 р.?
ВВП, млрд дол. США Частка експорту 

ІТ-послуг у ВВП, %
Експорт послуг,
млрд дол. США

Частка ІТ в експорті
послуг, %

2021 2022*

197,1

132,1

2021 2022*

3,5%

5,4%

2021 2022*

18,4

15,1

2021 2022*

37,8%

47,0%
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Усі виключні майнові та немайнові права на дослідження належать Асоціації «ІТ Ukraine» та ТОВ «ТОП ЛІД». 
Дані зібрані та підготовлені до друку у 2022 р.  
Використання матеріалів довідника дозволяється лише з посиланням на сторінку для завантаження репорту, 
а також зі згадуванням автора репорту. Гіперпосилання не має бути закритим від індексації пошуковими системами.  
© Асоціація «ІТ Ukraine» 
© ТОВ «ТОП ЛІД» 
Всі права захищені.

Юлія Маліч

Команда:
Вікторія Федоренко
Костянтин Васюк
Юлія Маліч

Команда:
Анастасія Буднік
Анастасія Корольова
Анастасія Ткачук
Станіслав Шум

КЕРІВНИЦЯ
ПРОЄКТУ

АВТОРИ ПРОЄКТУ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР ПРОЄКТУ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ
ПАРТНЕР ПРОЄКТУ

ПАРТНЕРИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Партнер підрозділу 
«ІТ під час війни»

Партнер підрозділу 
«Зарплати»


