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У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку галузі інформаційних технологій

(ІТ) в Україні, виокремлено особливості та проблеми інвестування у розвиток персоналу на

вітчизняних підприємствах у сучасних умовах політичної, соціальної та економічної кризи, та

зазначено перспективи їх вирішення. Також наведено загальні особливості інвестування у роз$

виток персоналу ІТ підприємств, які є специфічними для цієї галузі на відміну від інших.

In the article we analyze the current situation in the information technology (IT) market in Ukraine,

and single out the main features and problems of investment in the development of personnel of

Ukrainian firms in the current situation of economic, political, and social crises. In addition, in the

paper we outline the features of the investment in the development of IT personnel, which are specific

to this sector contrary from other ones.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сфера інформаційних технологій (ІТ) є яскравим пред%

ставником нової інноваційної економіки, яка базується на

знаннях, професійних навичках та компетенціях людського

капіталу. Успіх ІТ%підприємств часто напряму залежить від

того, наскільки кваліфікований і досвідчений персонал на

ньому працює. Про це свідчать факти та цифри, а саме те,

що основним чинником та причиною успіху одного з світо%

вих лідерів в ІТ галузі за швидкістю свого зростання ком%

панії "Google" є саме інвестиції у персонал та створення

сприятливих для роботи, спілкування та обміну думками

умов [16]. Інвестиції у розвиток людського капіталу на мікро,

макро% та мезорівнях є дуже важливим та необхідним на%

прямком сучасної глобальної економіки. Грунтовна та якіс%

на освіта у поєднанні із створенням умов для підвищення

кваліфікації та розвитку здібностей фахівців на підприєм%

ствах, та постійна самооосвіта дають найкращі результати

для формування та збагачення людського капіталу. ІТ га%

лузь стрімко розвивається як у всьому світі, так і в Україні, і

з цим в Україні приходить усвідомлення важливості цієї га%

лузі як перспективного сектору економіки країни та ключо%

вої галузі майбутнього. З 2007 року Україна перебуває се%

ред лідерів ринку експорту програмного забезпечення у

світі, та згідно з рейтингом компанії Gartner наша країна

потрапила до переліку ТОП%30 місць для ІТ%аутсорсингу [12].

ІТ галузь має великий потенціал в Україні, адже технічна

освіта залишається на достатньо високому рівні та в нашій

країні є багато висококваліфікованих спеціалістів цієї галузі.

У 2014 році уряд України оголосив намір зробити ІТ%індуст%

рію однією з головних у сфері експорту [1]. Саме тому до%

слідження галузі та особливостей інвестування у розвиток

персоналу сфери ІТ на вітчизняних підприємствах є дуже ак%

туальним питанням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питань з інвестицій у розвиток люд%

ського капіталу займалися такі відомі вітчизняні науковці,

як О.А. Грішнова, О.С. Заклекта%Берестовенко, О.В. Заха%

рова, А.М. Колот, В.М. Колпаков, В.А. Савченко та інші. Крім

того, варто підкреслити внесок таких зарубіжних вчених як

Р. Алмеіда, С. Байдечі, В. Дятлов, П. Карнейро, Д. Кірк%

патрик, К. Коерзельман, Х. Нільсен, С. Попов, Д. Тоуахрі,

Дж. Хартога. Cеред зарубіжних вчених також варто виок%

ремити Я. Фітценца, який протягом багатьох років досліджує

теоретичні та прикладні питання інвестицій у людський кап%

італ підприємств, розробляє кількісні показники для вимі%

рювання ефективності інвестицій. Питання розвитку сфери

ІТ та функціонування підприємств даної галузі вивчалися у

роботах таких вчених, як Г. Андрощук, О. Бабанін, С.В. Вой%

тко, А.Є. Литвин, С.К. Полумієнко, М.П. Чайковська, Л.І. Фе%

дулова. Варто також підкреслити внесок Д. Гудзенко, який

займався дослідженням оцінки ефективності навчання пер%

соналу у сфері ІТ. Але, не дивлячись на достатньо велику

кількість теоретичних та практичних розробок з питань інве%

стицій у персонал, вимірювання ефективності таких інвес%

тицій, а також досліджень проблем та тенденцій ІТ галузі,

інвестиції у розвиток персоналу сфери ІТ з наукової точки

зору є майже не вивченими. Зокрема потребують подаль%

шого дослідження та розгляду особливості інвестицій у роз%
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виток персоналу в ІТ галузі на українських підприємствах,

яка має суттєві відмінності від інших галузей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для кращого розуміння предмету дослідження данної

статті, перш за все, варто визначитись з тим, що таке ІТ%га%

лузь. Інформаційна технологія (ІТ) за загальноприйнятим та

найпоширенішим визначенням — це комплекс взаємопо%

в'язаних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що

вивчають методи ефективної організації праці людей, зай%

нятих обробкою і зберіганням інформації; обчислювальна

техніка і методи організації і взаємодії з людьми і виробни%

чим устаткуванням, їх практичні додатки, а також соціальні,

економічні та культурні проблеми інформаційної системи.

Загалом галузь ІТ включає в себе такі види діяльності,

як: 1) розробка програмного забезпечення; 2) телекомуні%

каційні послуги; 3) ІТ%послуги (підтримка та сервіс, консал%

тинг, системна інтеграція тощо); 4) розробка апаратного

забезпечення (комп'ютерного та телекомунікаційного об%

ладнання).

Станом на кінець 2013 року в Україні було зареєстро%

вано 14885 підприємств галузі "інформація та телекомуні%

кації", з них лише 12 — це великі підприємства, 406 — се%

редні, 14467 — малі. Як видно, основна частина підприємств

галузі припадає на категорію малих підприємств. Окрім цьо%

го, в Україні у 2013 році було зареєстровано 71492 фізич%

них осіб%підприємців сфери ІТ [10]. За даними Державного

комітету статистики України за 2013 рік сектор ІТ за обся%

гами товарообороту та кількістю зайнятих працівників зай%

мав сьоме місце серед інших галузей економіки [10]. Ціка%

вим також є той факт, що співвідношення показників "Вит%

рати на персонал" до кількісті найманих працівників ІТ%га%

лузі є найвищим серед представлених у таблиці 1 галузей і

становить 65 тис. грн. на одного працівника на рік. Причому

варто зазначити, що у сфері ІТ більша частина витрат ви%

робництва послуг припадає саме на персонал, оскількі, як

правило, він і є виробником кінцевого продукту без залу%

чення великої кількості матеріалів та сировини, як, наприк%

лад, у промисловості та будівництві.

На основі даних таблиці 1 можна розрахувати кількість

коштів у загальному обсязі реалізованої продукції, які при%

падають в середньому на одного працівника галузі "Інфор%

мація та телекомунікаціїї", це майже 375 тис. грн. (47 тис.

дол.) на рік. Якщо порівняти з західними провідними ІТ%ком%

паніями, то, наприклад, компанія Apple у 2013 році мала

показник у 2,13 млн дол. на рік на одного постійного праці%

вника компанії, що у більш, ніж у 40 разів більше за середній

показник українських компаній [15]. Крім того, за даними

інтернет%видання "New York Post" компанія Apple впевнено

займає перше місце й за показником чистого прибутку на

одного працівника, який становить майже 461 тис. дол. на

рік. З достатньо великим відривом, але високим показни%

ком йдуть всесвітньо відомі компанії Google та Facebook,

270 тис. дол. та 237 тис. дол. на одного постійного праців%

ника відповідно [14]. Таку велику різницю, перш за все, мож%

на пояснити наявністю у компаній%світових лідерів доступу

до новітніх технологій та можливості наймати висококвалі%

фікованих, кращих у світі спеціалістів, які створюють уні%

кальні, високотехнологічні продукти та мають високоефек%

тивні знання з того, як ці продукти представити на ринок та

розповсюдити.

На сьогодняшній день, під час політичної, економічної

та соціальної кризи в Україні функціонування та навіть ви%

живання багатьох підприємств різних галузей стає більш

складною задачею. Така ситуація спостерігається й у сфері

ІТ. Але, не дивлячись на перешкоди та складні часи, ІТ%

підприємства України все ж таки продовжували зростати:

так, загальна кількість ІТ%пеціалістів у групі ТОП%25 ІТ%

підприємств збільшилася за останні півроку на 843 особи,

але темпи зростання були повільніші, ніж за попередній пе%

ріод. Так, за 2014 рік сумарна кількість спеціалістів у ТОП%

25 ІТ підприємствах збільшилася лише на 8%, тоді як приріст

у попередні 2013 та 2012 роки був 19% та 16% відповідно.

Щодо планів на майбутнє, то за даними дослідження про%

веденого українською ІТ спільнотою DOU серед ТОП%25

українських ІТ компаній 72% планують помірне зростання

кількості співробітників, 28% планують активне зростання

[11].

Але з огляду на те, яку саме стратегію краще обрати

для того, щоб пережити кризу, багато представників сфери

ІТ наголошують саме на необхідності інвестицій у персонал.

Оскількі саме завдяки високому професіоналізму, знанням,

а також лояльності працівників на підприємствах підвищу%

ються шанси не втратити позиції на ринку, клієнтів та знай%

ти інвесторів.

Так, за офіційними даними телекомунікаційна компа%

нія "Київстар" збільшила інвестиції в навчання та персональ%

ний розвиток своїх співробітників у 2014 році, виділивши на

навчальні програми 25 млн грн., що на 30% більше, ніж у

попередньому році. Серед основних пріоритетів навчання

Таблиця 1. Порівняння підприємств галузей економіки України

* Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами

основного виду економічної діяльності у 2013 році.

Джерело: таблиця складена автором на основі [10].
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— підвищення функціональної підготовки персоналу, який

працює з клієнтами, а також навчання технічних спеціалістів.

Щороку понад 70% співробітників "Київстар" проходять

навчання за програмою розвитку персоналу, беручи участь

у тренінгах особистісного розвитку, навчальних програмах

для окремих функцій та дирекцій, а також підвищуючи ква%

ліфікацію у сфері технічної підтримки [7].

Також слід зазначити, що великі підприємства сфери

ІТ, розуміючи важливість розвитку свого персоналу, ство%

рюють так звані "внутрішні університети" для навчання своїх

працівників. Це глобальна практика, яка є також і в Україні.

Так, наприклад, був створений SoftServe University компа%

нією SoftServe — одним з найбільших українських ІТ%

підприємств, виробником програмного забезпечення та по%

стачальником послуг з розробки, контролю якості та

підтримки інформаційних систем і бізнес%рішень. SoftServe

University — це корпоративний навчальний заклад для підго%

товки молодих ІТ%спеціалістів, а також професійного роз%

витку співробітників, підвищення кваліфікації, розвитку ком%

петенцій, вивчення англійської мови та сертифікації у відпо%

відних ІТ%категоріях. Подібні університети були створені на

багатьох інших вітчизняних ІТ%підприємствах та являють

собою саме приклад напряму інвестицій підприємств у роз%

виток свого персоналу.

Спостерігається й активна співпраця українських універ%

ситетів, що надають вищу технічну освіту, з підприємствами

ІТ сфери для навчання та подальшого працевлаштування

студентів. Зокрема для студентів ІТ%спеціальностей ІТ%

підприємства регулярно проводять безкоштовні зустрічі з

фахівцями, тренінги, спільні конференції та стажування,

створюються навчальні лабораторії. Існують програми

літньої практики, інтернатура, програми, які передбачають

комплексне навчання та роботу в реальному проекті, в ре%

зультаті чого інтерн набуває грунтовних практичних знань,

що дозволяє розпочати успішну кар'єру на підприємстві [9].

Загалом, варто виокремити наступні особливості інвес%

тиції у розвиток персоналу в ІТ%галузі, що є притаманними й

для вітчизняних підприємств галузі:

1. Сфера ІТ повністю базується на знаннях, тому людсь%

кий капітал — це основний засіб виробництва даної сфери,

а інвестиції у його розвиток — ключовий напрям вкладень.

2. Ринок ІТ%технологій та ІТ%спеціалістів є глобальним і

висококонкурентним. На сьогодняшній день у світі спосте%

рігається дефіцит працівників сфери ІТ, який за прогноза%

ми спеціалістів буде ще збільшуватись у наступні роки [4].

3. При інвестиціях у розвиток персоналу підприємства

сфери ІТ важливо враховувати, що дана сфера вимагає від

працівників високого рівня інтелектуальних здібностей, ос%

віти, компетенцій та мотивації. Тому початковий відбір та

регулярна оцінка персоналу набуває великого значення.

4. Знання та навички, необхідні для роботи конкретно%

го підприємства і працівника у ІТ%сфері, швидко змінюють%

ся, тому заходи з розвитку персоналу ІТ%працівників повинні

проводитись на постійній основі, а також регулярно онов%

люватись, щоб не втрачати актуальність.

5. Для працівників ІТ%галузі необхідність бути у курсі

сучасних тенденцій, технологій та винаходів має першочер%

гове значення, тому дуже важливим є оволодіння навичка%

ми самоосвіти, щоб не втрачати кваліфікації. Крім того, зав%

дяки мережі Інтернет та розвитку світового тренду "відкри%

того навчання" з'являється все більше можливостей для

доступу до якісних курсів та тренінгів, які часто є безкош%

товними, що дає можливість знизити обсяги необхідних інве%

стицій з боку підприємства або перенаправити їх на стиму%

лювання працівників до самоосвіти та створення сприятли%

вих умов для комунікації на підприємстві.

6. Працівники сфери ІТ мають можливість працювати

дистанційно, з вільним графіком роботи та вибором проек%

ту (т. зв. "фріланс"). Тому з точки зору інвестицій доцільно

проводити аналіз стосовно цінністних орієнтирів та планів

кожного з працівників.

7. Інвестуючи у розвиток свого персоналу, ІТ%підприє%

мство повинно враховувати, що таким чином може підготу%

вати спеціаліста для своїх конкурентів, іншої країни, а та%

кож, що після отримання необхідних знань та досвіду пра%

цівник може залишити підприємство для організації влас%

ної справи, яка може стати конкурентом для підприємства.

Економічна та політична криза в Україні, корупція, не%

достатньо розвинута законодавча база для функціонуван%

ня ІТ%підприємств, а також складна ситуація на сході країни

породжують додаткову низку особливостей та ризиків для

ІТ%галузі та інвестицій в розвиток персоналу галузі. Зокре%

ма можна виділити наступні:

1. Оскільки Україна є одним із лідерів експорту про%

грамного забезпечення, але, як правило експортується не

кінцевий продукт (користувацька програма, веб%сервіс і т.і.),

а тільки програмний код. Таким чином, велика частина при%

буку, податків, інтелектуальних розробок, винаходів, ство%

рених українськими працівниками галузі ІТ часто залишаєть%

ся за межами країни — в США та інших розвинених краї%

нах, де знаходяться головні офіси провідних ІТ%компаній

світу. Це підвищує ризики та знижує мотивацію інвестувати

у розвиток персоналу, особливо у кризовий час [12].

2. За даними спільноти DOU в Україні попит на ІТ%пра%

цівників перевищує пропозицію, крім того спостерігається

відтік спеціалістів та ІТ%підприємств закордон [11; 12].

3. На думку деяких фахівців галузі, за останні роки спо%

стерігається зниження кваліфікації ІТ%спеціалістів, оскіль%

ки через високу інфляцію люди мають бажання та мотива%

цію перейти до ІТ%сфери, яка є експортно%орієнтованою і

тому не дохів в ній не залежить від коливань національної

валюти. Відсутність базової профільної освіти, як правило,

негативно впливає на рівень професіоналізму спеціаліста.

4. Відсутність дієвих механізмів регулювання інтелек%

туальної власності в Україні призводить до вимушеної реє%

страції розробок та винаходів закордоном. Але є й пози%

тивні тенденції у цьому напрямку. За даними американсь%

кого Торговельного представника США (USTR), який опуб%

лікував звіт "USTR Special 301", в 2015 році Україна за по%

казником захисту інтелектуальної власності була переміще%

на на один рівень вище — до "Priority Watch List" [17].

5. Через несприятливі економічні та інші причини в

нашій країні недостатньо капітальних вкладень у науково%

дослідної та дослідно%конструкторської роботи (R&D%цент%

ри або НДДКР) [12].

6. За даними спільноти фахівців по роботі з персона%

лом у сфері ІТ існує нестача достатньої кількості кваліфіко%

ваних спеціалістів з навчання та розвитку персоналу на ІТ%

підприємствах.

Тим не менш, є й дуже багато позитивних зрушень в ІТ%

галузі за останні роки. Зокрема, те що в Україні ринок ІТ

став більш зрілим, на ринок вийшли нові великі компанії,

системні інтегратори збільшили кількість сертифікованих

фахівців [13]. При цьому спостерігається загальне підвищен%

ня ІТ%культури у середовищі великого бізнесу, що стало

досить потужним фактором розвитку ІТ%ринку. Корпоратив%

ний сектор вбачає в ІТ ефективний інструмент для приве%

дення корпоративної системи управління до світових стан%

дартів, що в свою чергу, призвело до підвищення конкурен%

тоспроможності підприємств, розширенню можливостей по

залученню інвестицій [13].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Сфера ІТ є важливим та перспективним напрямом для

розвитку України як сучасної та інноваційної держави. При

створенні сприятливих умов на законодавчому рівні та по%
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кращенні економічної та політичної ситуації, впровадженні

необхідних реформ, наряду з наявною високою технолог%

ічною базою наша країна має достатній потенціал для роз%

витку ІТ%галузі. Інвестиції у розвиток фахівців цієї сфери

на рівні окремих підприємств є також необхідною умовою

для комплексного розвитку галузі. Проаналізовані у дано%

му дослідженні особливості інвестування на мікрорівні та

стану ІТ%галузі в цілому є важливим етапом та теоретич%

ною базою при побудові ефективної системи розвитку пер%

соналу на підприємсивах ІТ%галузі, методів оцінки ефек%

тивності інвестицій у розвиток фахівців та подальших дос%

ліджень ризиків, які можуть виникнути при таких інвестиц%

іях.
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