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Çначення ІТ–комïаній для економіки Óкраїни  
та їõ сïецифіка для цілей áуõгалтерсüкого оáліку

Пðåäìåтîì äîсліäжåííя є автоматизовані системи управління та бухгалтерського обліку, за-
соби технічного та програмного забезпечення автоматизованих систем бухгалтерського обліку, 
основи структуризації та постановки облікових задач.

Мåтîþ äîсліäжåííя є визначення стану та тенденцій розвитку інформаційних технологій та 
автоматизованих систем бухгалтерського обліку, що має наукове і практичне значення. Дослі-
дження характеризується системним підходом щодо питань методології та організації облікового 
процесу в автоматизованих системах.

Ðåзультàти ðîбîти. Стаття присвячена актуальній проблемі ідентифікації стану конкуренто-
спроможності IT–галузі в Україні. В умовах нових геополітичних зрушень в Україні існує гостра не-
обхідність пошуку нових напрямів підвищення конкурентоздатності як окремих галузей, так і всієї 
економіки в цілому. Характерною ознакою світової економіки в даний час є безпрецедентне по-
силення конкуренції. У сучасних умовах економічне зростання тісно пов’язане з такими характе-
ристиками, як конкурентоспроможність, інноваційність, продуктивність. Проаналізовано сучасний 
стан розвитку IT–галузі України, проблеми якісної підготовки IT–фахівців, аспекти взаємодії вищої 
IT–освіти та IT–індустрії України. Існуюче положення справ в українській економіці змушує замис-
литися про продуктивність IT–бізнесу, а також раціональне використання Україною її ресурсів.

Ãàлузь зàстîсуâàííя ðåзультàтіâ. Підприємства України.

Âисíîâêи. ІТ–галузь має дуже важливе значення для української економіки, оскільки вона демон-
струє постійне зростання навіть у кризові періоди, розширюючи кількість робочих місць та збільшу-
ючи власні доходи, що відображається на обсягах податкових надходжень до бюджету. Сервісні ІТ–
підприємства є роботодавцями для понад 60% ІТ–спеціалістів в Україні, при цьому уже понад п’ять 
років лідером за кількістю співробітників залишається компанія EPAM Systems. Оскільки механізм 
оподаткування в Україні абсолютно позбавлений стимулюючого характеру, а контроль за доходами 
суб’єктів господарювання є неефективним, ІТ–компанії майже не застосовують модель повної ле-
галізації доходів, надаючи перевагу частковій або повній мінімізації податків.

Êлþ÷îâі слîâà: ІТ–галузь, бухгалтерський облік, конкурентоспроможність, інноваційність, про-
дуктивність.
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Çначение ИТ–комïаний для экономики Óкраины  
и иõ сïецифика для целей áуõгалтерского учета

Пðåäìåтîì исслåäîâàíия являются автоматизированные системы управления и бухгалтер-
ского учета, средства технического и программного обеспечения автоматизированных систем 
бухгалтерского учета, основы структуризации и постановки учетных задач.

Öåльþ исслåäîâàíия является определение состояния и тенденций развития информацион-
ных технологий и автоматизированных систем бухгалтерского учета, имеет научное и практиче-
ское значение. Исследование характеризуется системным подходом к вопросам методологии и 
организации учетного процесса в автоматизированных системах.

Ðåзультàты ðàбîты. Статья посвящена актуальной проблеме идентификации состояния кон-
курентоспособности ИT–отрасли в Украине. В условиях новых геополитических сдвигов в Украи-
не существует острая необходимость поиска новых направлений повышения конкурентоспособ-
ности как отдельных отраслей, так и всей экономики в целом. Характерным признаком мировой 
экономики в настоящее время является беспрецедентное усиление конкуренции. В современ-
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ных условиях экономический рост тесно связан с такими характеристиками, как конкурентоспо-
собность, инновационность, производительность. Проанализировано современное состояние 
развития ИT–отрасли Украины, проблемы качественной подготовки ИT–специалистов, аспекты 
взаимодействия высшего ИT–образования и ИT–индустрии Украины. Существующее положе-
ние дел в украинской экономике заставляет задуматься о производительности ИT–бизнеса, а 
также рациональное использование Украиной ее ресурсов.

Îблàсть пðиìåíåíия ðåзультàтîâ. Предприятия Украины.

Âыâîäы. ИТ–отрасль имеет очень важное значение для украинской экономики, поскольку она де-
монстрирует постоянный рост даже в кризисные периоды, расширяя количество рабочих мест и уве-
личивая собственные доходы, отражается на объемах налоговых поступлений в бюджет. Сервисные 
ИТ–предприятия являются работодателями для более 60% ИТ–специалистов в Украине, при этом 
уже более пяти лет лидером по количеству сотрудников остается компания EPAM Systems. Поскольку 
механизм налогообложения в Украине абсолютно лишен стимулирующего характера, а контроль за 
доходами субъектов хозяйствования является неэффективным, ИТ–компании почти не применяют 
модель полной легализации доходов, предпочитая частичной или полной минимизации налогов.

Êлþ÷åâыå слîâà: ИТ–отрасль, бухгалтерский учет, конкурентоспособность, инновационность, 
производительность.
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The importance of IT companies for the economy  
of Ukraine and their specificity for accounting purposes
The subject of the study are automated management and accounting systems, hardware 

and software tools of automated accounting systems, the basics of structuring and statement of 
accounting tasks.

The aim of the study is to determine the status and development trends of information technology 
and automated accounting systems, has scientific and practical value. Research is characterized by 
a systematic approach to the issues of methodology and organization of the accounting process in 
automated systems.

Results of work. The article is devoted to the urgent problem of identifying the competitiveness of the 
IT industry in Ukraine. In the context of new geopolitical shifts in Ukraine, there is an urgent need to search 
for new directions to increase the competitiveness of both individual industries and the entire economy. 
A characteristic feature of the global economy at present is an unprecedented increase in competition. 
In modern conditions, economic growth is closely related to such characteristics as competitiveness, 
innovation, productivity. The current state of development of the IT industry of Ukraine, the problems of 
the quality training of IT specialists, aspects of the interaction of higher IT education and the IT industry 
of Ukraine are analyzed. The current state of affairs in the Ukrainian economy makes us think about the 
productivity of the IT business, as well as the rational use of its resources by Ukraine.

Scope of the results. Ukrainian enterprises.

Findings. The IT industry is very important for the Ukrainian economy, since it shows constant growth 
even in times of crisis, expanding the number of jobs and increasing own incomes, and is reflected in 
the volume of tax revenues to the budget. Service IT enterprises are employers for more than 60% of 
IT professionals in Ukraine, while EPAM Systems has remained the leader in the number of employees 
for more than five years. Since the taxation mechanism in Ukraine is absolutely devoid of a stimulating 
nature, and the control over the income of business entities is ineffective, IT companies almost do not 
use the model of full legalization of income, preferring partial or complete minimization of taxes.

Keywords: IT industry, accounting, competitiveness, innovativeness, productivity.

Пîстàíîâêà пðîблåìи. Â óìовàõ íовèõ ãåо
ïолітè÷íèõ çрóøåíü в Óкрà¿íі іñíóº ãоñтрà íåоá

õідíіñтü ïоøóкó íовèõ íàïрÿìів ïідвèщåííÿ коí
кóрåíтоçдàтíоñті ÿк окрåìèõ ãàлóçåé, тàк і вñіº¿ 
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åкоíоìікè в öілоìó. Коíкóрåíтоñïроìожíіñтü íà
öіоíàлüíèõ åкоíоìік тіñíо ïов’ÿçàíà ç роçвèткоì 
ІТ–ñåкторà. Чèì áілüøå роçвèíåíèé IT–ñåктор, 
тèì áілüø коíкóрåíтоñïроìожíоþ º крà¿íà. Тоìó 
àктóàлüíіñтü ïроáлåìè çàáåçïå÷åííÿ коíкóрåí
тоñïроìожíоñті ïідïрèºìñтв тà ãàлóçåé çроñтàº 
íå тілüкè в рåçóлüтàті іíтåãрàöі¿ Óкрà¿íè в ìіжíà
родíі орãàíіçàöі¿, àé в рåçóлüтàті íàãàлüíо¿ íåоá
õідíоñті ïодàлüøоãо роçвèткó рèíково¿ åкоíоìікè.

Чітко íàлàãоджåíèé áóõãàлтåрñüкèé оáлік ñвоº
÷àñíо çàáåçïå÷óº óïрàвліíñüкі ïотрåáè íåоáõід
íоþ тà доñтовірíоþ іíôорìàöіºþ. Кріì тоãо, áóõ
ãàлтåрñüкèé оáлік ïідïрèºìñтвà áóдü–ÿко¿ ôорìè 
влàñíоñті º оñíовíоþ іíôорìàöіéíоþ áàçоþ вñå
áі÷íоãо àíàліçó ãоñïодàрñüко¿ діÿлüíоñті, коíтро
лþ тà оáґрóíтóвàííÿ відïовідíèõ óïрàвліíñüкèõ рі
øåíü щодо ôіíàíñово–ãоñïодàрñüко¿ діÿлüíоñті.

Àíàліз äîсліäжåíь і публіêàцій з пðîблå-
ìи. Ó íàóковіé літåрàтóрі øèроко доñліджóþтüñÿ 
ïèтàííÿ роçвèткó IT–ñåкторà, çокрåìà вïлèв іí
ôорìàöіéíèõ тåõíолоãіé íà åкоíоìі÷íå çроñтàííÿ 
тà роçвèток крà¿íè. Сåрåд àвторів, ÿкі ïоãлèáлå
íо вèв÷àþтü дàíó ïроáлåìàтèкó, вèділÿºтüñÿ Ð. Є. 
Ярåì÷óк, ÿкèé ввàжàº, що íà дàíèé ÷àñ Óкрà¿íà º 
одíèì іç íàéïåрñïåктèвíіøèõ рèíків вèñокèõ тåõ
íолоãіé тà іííовàöіé в Цåíтрàлüíіé і Сõідíіé Євроïі, 
çíàõодÿ÷èñü ó ïроöåñі іíтåãрàöі¿ óкрà¿íñüкèõ рèí
ків ç рèíкàìè крà¿í ЄС, отрèìóº ïотóжíèé ñтèìóл 
длÿ àктèвíоãо коìïлåкñíоãо роçвèткó влàñíоãо 
ІТ–ñåкторà, íàéроçвèíóтіøоãо тà íàéáілüøоãо çà 
оáñÿãоì ñåãìåíтà іííовàöіéíо¿ åкоíоìікè в Óкрà
¿íі. Одèí ç åкñïåртів ITC.Ua – С. Кóлåø коíñтàтóº, 
що кожåí ìіñÿöü IT–іíдóñтріÿ «ïоãлèíàº» ïрè
áлèçíо 1000 оñіá ç óрàõóвàííÿì рåлокàöі¿. 

Мåтîþ äîсліäжåííя º вèçíà÷åííÿ ñтàíó тà 
тåíдåíöіé роçвèткó іíôорìàöіéíèõ тåõíолоãіé тà 
àвтоìàтèçовàíèõ ñèñтåì áóõãàлтåрñüкоãо оáлі
кó, що ìàº íàóковå і ïрàктè÷íå çíà÷åííÿ. Доñлі
джåííÿ õàрàктåрèçóþтüñÿ ñèñтåìíèì ïідõодоì 
щодо ïèтàíü ìåтодолоãі¿ тà орãàíіçàöі¿ оáліково
ãо ïроöåñó в àвтоìàтèçовàíèõ ñèñтåìàõ.

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. ІТ–іíдóñтріÿ º 
одíіºþ ç клþ÷овèõ длÿ Óкрà¿íè ãàлóçåé, оñкілüкè 
ñтàáілüíо çроñтàº ïротÿãоì оñтàííіõ років. Ðоç
вèток öіº¿ ãàлóçі, íà відìіíó від іíøèõ, íå ñïовілü
íþºтüñÿ ó крèçові ïåріодè длÿ åкоíоìікè Óкрà¿
íè, à, íàвïàкè, ïрèøвèдøóºтüñÿ. Тàк, çà ïåріод ç 
2011 до 2015 рр. ІТ–рèíок çріñ íà 150%.

Дèíàìікà çàãàлüíоãо доõодó ïо ãàлóçі çà оñтàííі 
ï’ÿтü років, ç 2015 до 2019 рр., íàвåдåíà íà рèñ.1. 

Çãідíо ç ïроãíоçоì коìïàíі¿ PwC, ó 2020 р. çà
ãàлüíèé доõід ïо ãàлóçі іíôорìàöіéíèõ тåõíолоãіé 
ñклàдàтèìå 5,7 ìлрд. долàрів.

Длÿ óñïіøíоãо роçвèткó ІТ–ñôåрè дåржàві íå
оáõідíо: ñтворèтè ïроçорі тà ñтàáілüíі ïрàвèлà 
вåдåííÿ áіçíåñó; ãàрàíтóвàтè áåçïåкó áіçíåñó; 
ñïрèÿтè роçвèткó вíóтріøíüоãо рèíкó, çокрåìà 
ïродóктовèõ коìïàíіé; çàáåçïå÷èтè ÿкіñíó ïід
ãотовкó ïроôåñіéíèõ кàдрів длÿ ІТ–ñôåрè; ñôор
ìóвàтè ïоçèтèвíèé ІТ–іìідж Óкрà¿íè; ñтворèтè 
àдåквàтíó тà çдоровó ôіñкàлüíó ñèñтåìó тощо.

Ðàçоì çі çроñтàííÿì рèíкó ó ãроøовоìó вèрà
жåííі çроñтàº і кілüкіñтü ІТ– ñïåöіàліñтів в Óкрà¿íі. 
Дèíàìікà ¿õ кілüкоñті ïроілþñтровàíà íà рèñ. 2. Прè 
öüоìó áілüø íіж 60% ІТ–ñïåöіàліñтів, ÿкі жèвóтü в 
Óкрà¿íі, ïрàöþþтü в àóтñорñèíãовèõ ІТ– коìïàíіÿõ.

Головíèìè іìïортåрàìè óкрà¿íñüкèõ ІТ–ïоñлóã º 
США, крà¿íè Євроïè тà Кàíàдà. Поíàд 100 коìïàíіé 

Рисунок 1. Динаміка загалüного доõоду ïо галузі інформаційниõ теõнологій в Óкраїні у 
2015–2019 рр.
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ç рåéтèíãó Fortune 500 º кліºíтàìè віт÷èçíÿíèõ ІТ–
коìïàíіé, ÿкі ñïåöіàліçóþтüñÿ ïåрåвàжíо íà óïрàв
ліííі дàíèìè, тåлåкоìóíікàöіéíèõ ïоñлóãàõ, õìàрíèõ 
тåõíолоãіÿõ, роçроáöі іãор, åлåктроííіé коìåрöі¿, ìå
діà, ôіíàíñàõ, оõороíі çдоров’ÿ тà іíøèõ ãàлóçÿõ [1].

Длÿ клàñèôікàöі¿ ІТ–ïідïрèºìñтв íàóковöі Сàô
роíов А.С., Мороç А.Â., тà Ніколàé÷óк С.Â. вàжлèвè
ìè ввàжàþтü тàкі õàрàктåрèñтèкè ÿк ÷èñåлüíіñтü, 
вèдè вèкоíóвàíèõ ïроåктів, тåíдåíöі¿ çроñтàííÿ, 
ìåтó роçвèткó, þрèдè÷íèé ñтàтóñ тà рåïóтàöіþ. Длÿ 
áóõãàлтåрñüкоãо оáлікó íàéáілüø вàжлèвèìè º ÷è
ñåлüíіñтü ïåрñоíàлó тà þрèдè÷íèé ñтàтóñ, оñкілüкè 
воíè вïлèвàþтü íà роçрàõóíок ïодàтковèõ íàñлід
ків ïід ÷àñ вèáорó орãàíіçàöіéíо–ïрàвово¿ ôорìè 
ãоñïодàрþвàííÿ длÿ ІТ–ïідïрèºìñтвà, що ñтворþ
ºтüñÿ àáо рåорãàíіçовóºтüñÿ.

Âèд ïроåктів, ÿкі вèкоíóº ІТ–ïідïрèºìñтво тà
кож º вàжлèвèì длÿ öілåé áóõãàлтåрñüкоãо оá
лікó, оñкілüкè ïрè ôорìóвàííі оáліково¿ ïолітèкè 
щодо оïåрàöіé ç íàдàííÿ ïоñлóã ç ïроãрàìóвàí
íÿ доöілüíо, íàïрèклàд, вкàçàтè ñтóïåíü оöіíþ
вàííÿ çàвåрøåíоñті оïåрàöі¿ ç íàдàííÿ ïоñлóã, 
ìåтод кàлüкóлþвàííÿ вèтрàт тощо.

Нàéвàжлèвіøоþ клàñèôікàöіéíоþ оçíàкоþ длÿ 
орãàíіçàöі¿ áóõãàлтåрñüкоãо оáлікó º çàìовíèк. 
Ó ïродóктовèõ ïідïрèºìñтвàõ çовíіøíіé çàìов
íèк відñóтíіé, тоìó óñі ïèтàííÿ ìàркåтèíãó, до
ñліджåííÿ рèíкó тà öіíоóтворåííÿ вèріøóþтüñÿ 
óïрàвліíñüкèì ïåрñоíàлоì ñàìоñтіéíо. Ó ñåр
віñíèõ ІТ–ïідïрèºìñтвàõ длÿ кожíоãо ïроåктó º 
çовíіøíіé çàìовíèк, çàвдàííÿ ÿкоãо ìожóтü вà
ріþвàтèñü від ñтворåííÿ íовоãо ïродóктó ç íóлÿ 

Рисунок 2. Динаміка кілüкості ІТ–сïеціалістів в Óкраїні у 2015–2019 рр.

¹ Êласифікаційна 
ознака Âид Характеристика

1 Çàìовíèк

Продóктовå Çàéìàºтüñÿ роçроáлåííÿì тà вïровàджåííÿì 
влàñíèõ ïродóктів.

Сåрвіñíå
Оріºíтовàíå íà àóтñорñèíã, ÿкå çàéìàºтüñÿ 
роçроáлåííÿì ïроãрàìíоãо çàáåçïå÷åííÿ длÿ 
çовíіøíüоãо çàìовíèкà.

Сåрвіñíо–ïродóктовå
Çàéìàºтüñÿ роçроáлåííÿì влàñíèõ
ïродóктів тà отрèìóº çàìовлåííÿ çовíіøíіõ 
коíтрàãåíтів.

2 Сèñтåìà оïодàт
кóвàííÿ

Ті, ÿкі ïåрåáóвàþтü íà 
çàãàлüíіé ñèñтåìі оïо
дàткóвàííÿ

Сïлà÷óþтü вèçíà÷åíèé ïåрåлік ïодàтків, çáорів тà 
оáов’ÿçковèõ ïлàтåжів відïовідíо до Подàтковоãо 
кодåкñó Óкрà¿íè.

Ті, ÿкі ïåрåáóвàþтü íà 
ñïрощåíіé ñèñтåìі оïо
дàткóвàííÿ

Пåрåáóвàþтü íà ІІ àáо ІІІ ãрóïі ºдèíоãо ïодàткó.

3 Âèдè ïроåктів, що 
вèкоíóþтüñÿ

Ті, ÿкі çàéìàþтüñÿ íàдàí
íÿì ïоñлóã ç ïроãрàìó
вàííÿ

Сïåöіàліçóþтüñÿ íà íàдàííі ïоñлóã ç ïèтàíü 
іíôорìàтèçàöі¿, кåрóвàííÿ коìï’þтåрíèì
óñтàткóвàííÿì.

Ті, ÿкі çàéìàþтüñÿ роçро
áлåííÿì ïродóктів

Сïåöіàліçóþтüñÿ íà роçроáлåííі, ìодèôікàöі¿, 
тåñтóвàííі ïроãрàìíоãо çàáåçïå÷åííÿ.

Таáлиця 1. Êласифікація ІТ–ïідïриємств за вимогами до організації áуõгалтерсüкого оáліку
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до дооïрàöþвàííÿ ïродóктó, íàд ÿкèì до öüоãо 
ïрàöþвàлè іíøі вèкоíàвöі, тоìó клþ÷овèì ïо
кàçíèкоì óñïіøíоñті º кілüкіñтü ñïівроáітíèків, 
ÿкі áåçïоñåрåдíüо вèкоíóþтü çàвдàííÿ çовíіø
íüоãо çàìовíèкà. Тàкож іñíóþтü ñåрвіñíо–ïро
дóктові ïідïрèºìñтвà, ÿкі ç ìåтоþ дèвåрñèôікàöі¿ 
джåрåл доõодó ïрàöþþтü і íàд влàñíèìè ïроåк
тàìè, і íàд ïроåктàìè çовíіøíіõ çàìовíèків.

Клàñèôікàöіÿ ІТ–ïідïрèºìñтв çà вèçíà÷åíè
ìè вèщå клàñèôікàöіéíèìè оçíàкàìè íàвåдåíà ó 
тàáлèöі 1 [2, ñ.115–119].

Çà кілüкіñтþ ôàõівöів ñтàíоì íà ñі÷åíü 2020 р. 
ïåрøі ï’ÿтü ïоçèöіé в Óкрà¿íі çàéìàþтü коìïàíі¿ 
Epam Ukraine, Soft Serve, Global Logic, Luxoft тà 
Ciklum. Слід çàçíà÷èтè, що ï’ÿтіркà лідåрів çàлè
øàºтüñÿ íåçìіííоþ ïротÿãоì оñтàííіõ років. 

Дèíàìікà кілüкоñті ôàõівöів ó öèõ коìïàíіÿõ çà 
2014–2019 рокè відоáрàжåíà íà рèñ. 3 [3].

Нåçìіííèì лідåроì çà кілüкіñтþ ôàõівöів ïро
тÿãоì роçãлÿíóтоãо ïåріодó çàлèøàтüñÿ EPAM 
Systems. Стàáілüíå і ñтріìкå çроñтàííÿ øтà
тó коìïàíі¿ ïоÿñíþºтüñÿ ïоñтіéíèì çáілüøåííÿì 
÷àñткè ñклàдíèõ ïроåктів тà роçøèрåííÿì ñïів
роáітíèöтвà ç іñíóþ÷èìè коíтрàãåíтàìè. Щå од
íèì вàжлèвèì ôàктороì º роçвèток íàïрÿìкó 
íàв÷àííÿ EPAM University Program, ÿкà ïолÿ
ãàº ó ñïівïрàöі ç вèøàìè, відкрèттÿì лàáорàто
ріé, ñтворåííÿì ñïåöіàлüíèõ оñвітíіõ ïроãрàì, що 
доçволÿº ó ïодàлüøоìó çàлó÷àтè до øтàтó тàлà
íовèтèõ вèïóñкíèків вèщèõ íàв÷àлüíèõ çàклàдів.

Коìïàíіÿ SoftServe іíвåñтóвàлà ó оíовлåííÿ 
óíівåрñèтåтñüкèõ ïроãрàì ІТ– ñïåöіàлüíоñтåé тà 
відкрèлà íèçкó íовèõ ôорìàтів роáотè çі ñтóдåí
тàìè ó 2019 роöі.

Клþ÷овèìè íàïрÿìкàìè длÿ GlobalLogic трà
дèöіéíо º ïроåктè в ãàлóçÿõ тåлåкоìó, ìåдіà, ìå
дèöèíè, àвтоìоáілåáóдóвàííÿ, ïроìèñловоñ
ті, роçдріáíо¿ торãівлі тощо. Як і EPAM, коìïàíіÿ 
ñïівïрàöþº ç ïроôілüíèìè вèøàìè, ïроводèтü 
влàñíі тà ñïілüíі íàв÷àлüíі ïроãрàìè, відкрèвàº 
ñïåöіàліçовàíі íàв÷àлüíо–ïрàктè÷íі лàáорàторі¿, 
à тàкож ïідтрèìóº ïідвèщåííÿ квàліôікàöі¿ вè
клàдà÷ів ó ìåжàõ íàïрÿìкó GlobalLogic Education.

DXC Technology ïоãлèíóв Luxoft íà ïо÷àткó 
2019 рокó, тàкож ïротÿãоì рокó ñïоñтåріãàлоñü 
çíèжåííÿ кілüкоñті ïрàöівíèків. Протå ïрåдñтàв
íèкè коìïàíі¿ ñтвåрджóþтü, що çìåíøåííÿ кілü
коñті ñïівроáітíèків íå ñтоñóºтüñÿ óìов óãодè, à 
çóìовлåíо вèвåдåííÿì оïåрàöіéíèõ ôóíкöіé íà 
çовíіøíіõ ñåрвіñíèõ ïровàéдåрів.

П’ÿтå ìіñöå çà кілüкіñтþ ôàõівöів ñтàáілüíо ïо
ñідàº Ciklum. Ó вåрåñíі 2019 рокó одèí ç клþ
÷овèõ кліºíтів коìïàíі¿ Thomas Cook çáàíкрóтів, 
одíàк ó Ciklum ïлàíóвàлè ïåрåроçïоділèтè іí
жåíåрів íà іíøі ïроåктè. Тоìó, ïоïрè о÷ікóвàííÿ 
åкñïåртів, øтàт коìïàíі¿ íå çìåíøèвñÿ, à, íàвïà
кè, ïокàçàв çроñтàííÿ [4].

Âисновки
ІТ–ãàлóçü ìàº дóжå вàжлèвå çíà÷åííÿ длÿ 

óкрà¿íñüко¿ åкоíоìікè, оñкілüкè воíà дåìоí
ñтрóº ïоñтіéíå çроñтàííÿ íàвітü ó крèçові ïå
ріодè, роçøèрþþ÷è кілüкіñтü роáо÷èõ ìіñöü тà 
çáілüøóþ÷è влàñíі доõодè, що відоáрàжàºтüñÿ 
íà оáñÿãàõ ïодàтковèõ íàдõоджåíü до áþджå
тó. Сåрвіñíі ІТ–ïідïрèºìñтвà º роáотодàвöÿ
ìè длÿ ïоíàд 60% ІТ–ñïåöіàліñтів в Óкрà¿íі, ïрè 
öüоìó óжå ïоíàд ï’ÿтü років лідåроì çà кілüкі

Рисунок 3. Динаміка кілüкості фаõівців у ІТ–комïаніяõ за 2014–2019 рр.
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ñтþ ñïівроáітíèків çàлèøàºтüñÿ коìïàíіÿ EPAM 
Systems, ÿкіé ïрèñвÿ÷åíо íàñтóïíèé ïóíкт öі
º¿ роáотè. Оñкілüкè ìåõàíіçì оïодàткóвàííÿ в 
Óкрà¿íі àáñолþтíо ïоçáàвлåíèé ñтèìóлþþ÷о
ãо õàрàктåрó, à коíтролü çà доõодàìè ñóá’ºктів 
ãоñïодàрþвàííÿ º íååôåктèвíèì, ІТ–коìïàíі¿ 
ìàéжå íå çàñтоñовóþтü ìодåлü ïовíо¿ лåãàлі
çàöі¿ доõодів, íàдàþ÷è ïåрåвàãó ÷àñтковіé àáо 
ïовíіé ìіíіìіçàöі¿ ïодàтків.

Нàдàííÿ ïодàтковèõ ïрåôåрåíöіé, роçроáлå
íèõ окрåìо длÿ ïродóктовèõ тà ñåрвіñíèõ ІТ–коì
ïàíіé доçволèло á çìіíèтè íà крàщå öþ ñèтóàöіþ 
тà відïовідàло á ºвроïåéñüкіé ïрàктèöі роçвèткó 
ïåрñïåктèвíèõ ãàлóçåé åкоíоìікè.
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