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Нові інтеграційні спрямування України зумовлю-
ють дослідницький інтерес до тих галузей націо-
нального господарства, які в середньостроковій 

перспективі будуть здатні скласти конкуренцію на світо-
вих ринках. Одним з таких напрямів є ІТ-індустрія, де в 
України є перспективи і можливості використання ІТ  як 
фактора диверсифікації зовнішньоекономічної діяльно-
сті. Саме ІТ галузь за останні 10 років показала найактив-
ніше зростання, не відчувши на собі негативних наслідків 
світової фінансово-економічної кризи 2008 – 2012 рр.

Актуальність теми пов’язана з потребою нових на-
уково обґрунтованих рішень для подальшого розвитку 
ІТ-сектора в Україні.

Метою статті є виявлення характеру економічно-
го зростання ІТ-галузі в Україні.

У багатьох традиційних індустріях, таких як ме-
талургія, виробництво продуктів харчування, будівни-
цтво або рітейл, технологічні цикли розтягнуті на деся-
тиріччя. До цього ж, для входу в бізнес існують значні 
бар'єри – десятки і сотні мільйонів доларів. Неефектив-
ний менеджмент, поставлений на чолі лідируючих ком-
паній з цих індустрій, може роками здійснювати значні 
помилки, при цьому результат позначиться на бізнесі 
через рік-другий чи пізніше. Бізнес може навіть зали-
шитися прибутковим або втратити частку ринку, але не 
прийти до банкрутства [5].

Активний розвиток IT-аутсорсингу у всьому світі 
пояснюється тим, що у зв'язку зі стрімким розвитком 
технологій компаніям складно самостійно відстежувати 
появу технологічних нововведень і своєчасно впрова-
джувати їх, не маючи великого штату технічних фахівців 
[3, с. 134].

До переваг, які отримують підприємства від аут-
сорсингу, можна віднести зниження собівартості функ-
цій, переданих аутсорсеру. Слід відзначити що аутсор-
сер, як правило, здійснює виконання доручених йому 
функцій дешевше унаслідок спеціалізації у вузькій пред-
метній області і завдяки ефекту масштабу, який досяга-
ється при виконанні однотипних операцій одночасно 
для великої кількості клієнтів.

Ще одним позитивним наслідком спеціалізації є 
підвищення якості та надійності виконання переданих 
на аутсорсинг функцій, оскільки при вирішенні схожих 
завдань компанії-аутсорсери вже накопили великий 
досвід і можуть використовувати новітні технології та 
високо кваліфікований персонал. Аутсорсинг дає також 
можливість залучити співробітників замовника, які об-
слуговували раніше виконання делегованої аутсорсеру 
функції та які добре знають специфіку своєї компанії [6].

На сьогоднішній день найбільшим попитом се-
ред послуг IT-аутсорсинга користуються побудова IT-
інфраструктури, підтримка віддалених філій, забезпе-
чення інформаційної безпеки та експлуатованого устат-
кування. Також досить затребувані проекти, які гаран-
тують порівняно швидку окупність вкладень, надають 
чіткий і негайний вплив на бізнес-процеси [1].

На сучасному етапі більш ніж 70 % підприємств у 
США передають на аутсорсинг 10 – 15 % своїх ІТ операцій. 
Паралельно збільшуються витрати на ІТ-аутсорсинг з ін-
тенсивністю – 18-22% на рік [4, с. 358]. Географічна струк-
тура найбільших ІТ-ринків світу представлена на рис. 1. 

Аутсорсинг – не панацея від усіх проблем підпри-
ємства, а тільки один із сучасних бізнес-інструментів 
раціоналізації та оптимізації використання ресурсів і 
створення додаткової вартості. Сьогодні на світовому 
ринку паралельно йдуть процеси як укладення аутсор-
сингових угод (або виділення підрозділів у самостійні 
підприємства), так і розірвання цих угод у зв'язку з їх не-
ефективністю або зміною умов бізнесу. За статистикою 
до 50 % аутсорсингових угод зазнають невдачі. У сфері 
ІТ подібних невдач ще більше. Одна з найважливіших 
причин – ігнорування або недооцінка підприємствами 
стратегічного характеру аутсорсингу.

У даний час на ринку переважає придбання послуг 
ESP у вигляді разових замовлень і термінових проектів 
по впровадженню ІТ. У моделі класичного аутсорсингу 
(довгостроковий контракт з передачі частини бізнес-
процесів) затребувані в основному послуги початкового 
рівня, такі як підтримка обладнання та ПЗ, управління 
корпоративними мережами і т. п. [1].
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З іншого боку, усе більшим попитом починають ко-
ристуватися послуги центрів обробки даних (DataCenter) 
і забезпечення відновлення та безперервності бізнесу 
(disaster business recovery, business continuity), особливо 
з боку підприємств, що мають критичні для бізнесу до-
датки (mission critical), включаючи фінансовий сектор, 
небезпечні та безперервні виробництва і т. п. (рис. 2).

Вважаємо за доцільне наступним кроком дослі-
дження провести SWOT-аналіз (табл. 1).

Провівши SWOT-аналіз, можна навести таку еко-
номічну інтерпретацію отриманих результатів – універ-
сальних рецептів отримання максимальної віддачі при 
передачі тих чи інших внутрішніх ІТ-процесів «на сто-
рону» майже немає. Кількість нюансів, які впливають 

ІТ-консалтинг
16%

Програмне забезпечення
23%

Телекомунікаційні
послуги

19%

Комп’ютерне
обладнання

16%
ІТ-аутсорсинг

20%

Рис. 2. ІТ-аутсорсинг у структурі ринку закупівлі ІТ-продукції та послуг державними та комерційними 
організаціями за категоріями, 2012 р. [6]

Постановка стратегічних цілей в області ІТ здій-
снюється на базі загальної бізнес-стратегії підприємства 
в процесі її розробки. Основним завданням цього етапу 
є визначення функцій, передача яких в обслуговування 
та управління зовнішнім постачальникам можлива і не 
суперечить стратегії розвитку підприємства.

Оцінка внутрішніх ресурсів потрібна для прове-
дення внутрішньої експертизи в галузі ІТ, ефективності 
надання ІТ-послуг внутрішніми підрозділами та визна-
чення рівня внутрішніх витрат на підтримку тих чи ін-
ших ІТ-функцій [4, с. 359].

Далі необхідно оцінити можливості ринку і послуг 
постачальників за тими ж параметрами: експертиза, 
ефективність / якість, вартість. За результатами перших 
трьох етапів приймається рішення про придбання тих 
або інших послуг з аутсорсингу.

На четвертому етапі необхідно вибрати одну з існу-
ючих моделей управління ресурсами і залежно від цього 
налагодити процеси управління наданням ІТ-сервісів на 
підприємстві. При подібному підході з точки зору процесів 
надання сервісів для підприємства не має значення, чи здій-
снюється обслуговування силами власного ІТ-підрозділу 
або зовнішньою сервісною компанією [4, с. 368].

У «онлайні» технологічні цикли – дуже короткі, 
технології можуть змінитися за пару років, і за цей час 
можна як втратити, так і побудувати великий IT-бізнес. 
Робочі тижні «офлайнового» бізнесу еквівалентні годи-
нам в «онлайновому». Інтернет працює 24/7 365 днів на 
рік, у режимі онлайн відбуваються і всі конкурентні бої. 
Так, великий зрілий IТ-бізнес всього лише за пару років 
може поступитися часткою ринку стартапу з мінімаль-
ними грошима.

на успіх справи, настільки багато, що загальний шаблон 
розробити неможливо.

Таланти українських програмістів добре відомі 
всьому світу. Багато західних компаній замовляють роз-
робку програмного забезпечення аутсорсинговим ком-
паніям, розташованим в Україні. Але деякі відкривають 
в країні офіси і створюють в них власні центри розроб-
ки (R&D-центри). Їх діяльність набагато менш публічна, 
ніж у аутсорсеров [8].

Серед 10 найбільших світових ІТ-ТНК, які пред-
ставлені в Україні є [8]:

1.  Самсунг.
2. NetCracker.
3. Aricent.
4. SysIQ.
5.  Wargaming.
6. Siemens.
7. Magento.
8. ABBYY.
9. Maxymizer.
10. Sitecore A/S.
Інтерес світових ТНК до українського ринку ІТ-

аутсорсингу продовжує зростати. Така тенденція зумов-
лює потребу в адекватних діях з боку українського уряду, 
а саме: продовження лібералізації фіскального законодав-
ства, гарантії для транснаціональних інвестицій тощо.

ІТ-галузь досить активно і успішно лобіює свої ін-
тереси. Протягом декількох років були прийняті та ініці-
йовані ряд законів та ініціатив, в основному пов'язаних 
зі зниженням податкового навантаження на галузь. Зо-
крема, прийняті законопроекти «Про особливості опо-
даткування суб'єктів індустрії програмної продукції» та 
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«Про державну підтримку розвитку суб'єктів індустрії 
програмної продукції». Прийняті закони вводять без-
прецедентні пільги для ІТ-галузі: для компаній – учас-
ників експерименту на 10 років передбачено зниження 
податку на прибуток з 21 % до 5 %, а для їх співробітни-
ків – податку на доходи фізичних осіб – з 15 % до 5 %. До 
того ж, єдиний соціальний внесок для співробітників ІТ-
компаній на 5 років буде знижено: якщо досі він становив 
36,76 % від розміру зарплати співробітника, то тепер скла-
де 36,76 % від двох мінімальних зарплат (804 грн). Крім 
того, продукція і послуги компаній цієї сфери будуть на 
10 років звільнені від сплати ПДВ. Інтереси галузі лобіює 
Асоціація «Інформаційні технології України », заснована 
у 2004 р. великими гравцями ринку [7].

Об’єктивною складністю у дослідженні їхньої ді-
яльності є відсутність інформації щодо господарської 
активності, однак саме ІТ-компанії перетворили за 

останні 10 років ІТ-галузь на ключовий сегмент зовніш-
ньої торгівлі послугами в Україні (рис. 3).

Характерною особливістю зовнішньоекономічної 
діяльності ІТ-галузі є те, що починаючи з 2007 року екс-
порт ІТ-послуг значно перевищує їх імпорт [2].

Отже, за останні три роки галузь показує відмінну 
динаміку, додавши відповідно 20 %, 36 % і 49 % у рік. Ця 
динаміка щороку випереджає темпи зростання експор-
ту послуг України, а в останній рік йде взагалі в іншо-
му напрямку, додавши 49 % при загальному зменшенні 
експорту послуг на 1,3 % порівняно з 2011 р. Відповідно, 
галузь додає вагу в структурі експорту з 2,8 % у 2010 р. до 
6,8 % у 2012 р. [2].

Контроль експорту послуг в Україні ґрунтується на 
контролі матеріальних і грошових потоків через кордон. 
Тому в разі нематеріальних ІТ-послуг ця система дає збій. 
Складність контролю таких послуг – проблема не тіль-

Таблиця 1

SWOT-аналіз аутсорсингу у сфері ІТ-послуг

                                                    Сильні сторони

• можливість для керівництва не відволікатися на управління 
обслуговуючими функціями і внаслідок цього приділяти 
більше уваги основному бізнесу компанії;  
• гнучкість в управлінні ресурсами;  
• можливість використовувати чужий високопрофесійний 
досвід, накопичений при вирішенні аналогічних завдань,  
і постійний доступ до нових технологій і знань

                                                     Слабкі сторони 

• додаткові витрати сил і засобів на етапі переходу до послуг 
аутсорсерів;  
• аутсорсинг сприяє де-індустріалізації, оскільки залишає  
в країні переважно управлінські функції;  
• чисто психологічний бар'єр, пов'язаний з передачею 
функцій сторонній організації

                                                          Перспективи 

Досвід розвинутих країн показує, що при «замкнутій» 
стратегії компанія остаточно переходить на аутсорсинг, 
або знижується її ефективність в цілому через складність 
управління громіздкими структурами.

                                                                    Загрози 

• втрата контролю над ситуацією, загроза для комерційної 
таємниці;  
• міжнародний аутсорсинг призводить до посилення гло-
баль ної конкуренції як між ТНК за ресурси, так і між країнами, 
що розвиваються, за можливість отримання контрактів;  
• великі компанії, маючи потужні ресурси, постійно 
збільшують частку своєї присутності на міжнародних ринках, 
розширюючи географічні кордони, тобто посилюючи кон-
троль над економіками інших країн

Рік

М
лр

д 
до

л.
 С

Ш
А

1200

1000

800

600

400

200

–200

–400

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Експорт ІТ-послуг

Імпорт ІТ-послуг

Сальдо ІТ-послуг

Обіг ІТ-послуг




















































Рис. 3. Динаміка експорту-імпорту комп’ютерних послуг в україні [1]
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ки України, але й інших країн, де система побудована на 
контролі доходів і витрат фізичних осіб; вона дозволяє 
хоч якось контролювати експорт послуг. В Україні, де 
використовують готівку і половина угод здійснюється в 
«тіні», держава має забезпечити адекватний та ефектив-
ний контроль за такими операціями, отже діяльність ІТ-
компаній пов’язана зі значними грошово-фінансовими 
операціями в іноземній валюті, які доволі складно прово-
дити в рамках чинного українського законодавства [5].

В Україні немає інших галузей, де з такою ж віро-
гідністю технічний фахівець після закінчення ВНЗ міг би 
знайти роботу за пристойні гроші, крім як в ІТ-секторі. 

На даний момент в Україні у сфері розробки про-
грамного забезпечення найбільший дефіцит фахівців спо-
стерігається, як і в попередні роки, на посаді програмістів: 
мобільних розробок, Flash, Net, Java і веб-програмістів.

Відзначимо, що в першому півріччі в лідерах по-
питу перебували веб-програмісти, програмісти С / С + + 
і програмісти Net. У деяких регіонах зростання попиту 
на цих фахівців перевищив 100% [7].

Стабільне зростання на фахівців C / C++ і програ-
містів Net. обумовлений, насамперед, тим, що в Україні 
постійно приходять проекти з вимогами за даними техно-
логіями. Слід зазначити, що кількість необхідних фахівців 
у цій сфері буде зростати і надалі по Україні в цілому.

Разом з тим, досить гострим є питання універси-
тетської підготовки фахівців для ІТ-галузі.

За кількістю випущених ІТ-фахівців на душу на-
селення Україна випереджає Білорусь і Китай, але від-
стає від деяких інших країн, зокрема від РФ і Німеччини 
(табл. 2).

Таблиця 2

Забезпеченість ІТ-фахівцями

країна
кількість 

випускників  
ІТ-спеціальностей

ІТ-фахівці  
на 1000 осіб  
населення

КНР 400 000 0,29

Росія 70 000 0,49

Німеччина 48 000 0,59

Україна 16 000 0,35

Білорусь 2 500 0,26

Систематизовано автором за джерелом [3, 4].

Врахувавши вищенаведені потенційні переваги укра-
їнського ринку для ІТ-сектора, слід зазначити, що 
екстенсивний шлях розвитку галузі має свої обме-

ження. ІТ не може просто нарощувати 40 – 50 % щороку 
тому, що в країні не з'являється 40 – 50% нових фахівців.  
А з урахуванням постійного зростання заробітних плат 
звичайний набір фахівців буде призводити до постійно-
го зниження рентабельності. Це означає, що необхідно 
обирати інтенсивний розвиток, тобто підвищення вар-
тості наданих послуг для кінцевих клієнтів.

Подальший інтенсивний розвиток галузі вимагає 
нових навичок від менеджерів. В основній своїй масі 
власники і керівники ІТ-підприємств самі в минулому ін-

женери. Деякі з них працювали за кордоном. Саме глибо-
ке знання технологій дозволило їм добитися достатньої 
якості послуг. Однак з укрупненням бізнесу перед ними 
постають інші завдання, менш технічні і більш управлін-
ські. Потрібно вміти продавати, рекламувати, інвестува-
ти, управляти персоналом. А таких навичок в галузі не 
вистачає. Тому розвиток галузі має супроводжуватися 
вбиранням нових знань і компетенцій як менеджерам в 
компаніях, так і залученням фахівців з інших галузей, які 
можуть привнести необхідні компетенції в ІТ.

ВиСНоВки
Таким чином, провівши аналіз стану українського 

ІТ-ринку, можна зробити декілька висновків щодо ха-
рактеру економічного зростання ІТ-галузі в Україні.

У світовому рейтингу виробників програмного 
забезпечення Україна займає 15 місце. У нашій краї-
ні налічується майже тисяча компаній, що займаються 
розробкою ПЗ: у сфері зайнято близько 25 – 30 тисяч 
українських фахівців.

Експорт ІТ-послуг займає ключове місце і відіграє 
провідну роль у загальній системі зовнішньоекономічних 
відносин України, а також показує іманентні темпи зрос-
тання з позитивним для України сальдо.

Поряд із нормативно-правовою лібералізацією 
для ІТ-сегмента в галузі є проблема тіньового обороту 
валютних коштів, яка потребує негайного розв’язання. 

В умовах гострої конкуренції за ресурси як з боку 
українських компаній, так і з боку глобального ринку, 
має відбуватися вдосконалення систем мотивації пер-
соналу. При цьому не слід забувати, що стоїть завдан-
ня і підвищення продуктивності праці. Це комплексне 
завдання, яке включає в себе і розробку досконалих 
систем преміювання, і формування соціальних пакетів 
для пом'якшення недорозвинених державних програм 
медичного забезпечення.                    
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Цеслів о. В. Веб-аналітика для підвищення ефективності сайту кафедри вищого навчального закладу
Мета статті полягає в дослідженні ефективність сайту кафедри математичного  моделювання економічних систем національного технічного універ-
ситету України «Київський політехнічний інститут» (mses.kpi.ua), використовуючи дані, отримані за допомогою Google Analytics, з метою покращення 
його конкурентоспроможності. У результаті дослідження проаналізовано можливості Google Analytics, який дозволяє: отримати емпіричні дані про від-
відувачів сайту кафедри; сформувати кількісні звіти: розмір аудиторії, кількість відвідувачів за різні проміжки часу, кількість переглядів, кількість повер-
нень, розмір постійної аудиторії; сформувати якісні звіти: характеристика і сегментація аудиторії, джерела, з яких сайтів, пошукових систем прийшли 
користувачі. Досліджено можливість застосування веб-аналітики для покращення конкурентоспроможності кафедри під час вступної кампанії. Виділено 
нові напрями маркетингової діяльності: використання  рекламних акцій у соціальних мережах, оновлення даних на сторінках з великим показником відмов, 
доопрацювання  контенту сторінок, на яких користувачі не зупиняються. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня 
залучення абітурієнтів від маркетингової діяльності кафедри.
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УДК 330.47
Цеслив О. В. Веб-аналитика для повышения эффективности сайта кафедры 

высшего учебного заведения
Цель статьи заключается в исследовании эффективность сайта кафедры ма-
тематического моделирования экономических систем национального техни-
ческого университета Украины «Киевский политехнический інститут» (mses.
kpi.ua), используя данные, полученные с помощью Google Analytics, с целью улуч-
шения его конкурентоспособности. В результате исследования проанализиро-
ваны возможности Google Analytics, который позволяет: получить эмпириче-
ские данные о посетителях сайта кафедры; сформировать количественные 
отчеты: размер аудитории, количество посетителей за различные проме-
жутки времени, количество просмотров, количество возвратов, размер по-
стоянной аудитории; сформировать качественные отчеты: характеристи-
ка и сегментация аудитории, источники, с каких сайтов, поисковых систем 
пришли пользователи. Исследована возможность применения веб-аналитики 
для улучшения конкурентоспособности кафедры во время вступительной кам-
пании. Выделены новые направления маркетинговой деятельности: использо-
вание рекламных акций в социальных сетях, обновление данных на страницах 
с большим показателем отказов, доработка контента страниц, на которых 
пользователи не останавливаются. Перспективой дальнейших исследований в 
данном направлении является определение степени привлечения абитуриен-
тов от маркетинговой деятельности кафедры.
Ключевые слова: веб-аналитика, Google Analytics, сегментация рынка, коэффи-
циент конверсии, маркетинговая деятельность.
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UDC 330.47
Tsesliv O. V. Web-analytics for Increase of Efficiency of the Web-site  

of a Department of a Higher Educational Establishment
The goal of the article lies in the study of efficiency of the web-site of the Depart-
ment of Mathematical Modelling of Economic Systems of the National Technical 
University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” (mses.kpi.ua) using the data ob-
tained with the help of Google Analytics in order to increase its competitiveness. 
The article analyses possibilities of Google Analytics, which allow: obtaining em-
pirical data on web-site visitors; formation of quantitative reports: total number 
of visitors, number of visitors for different periods of time, number of views, num-
ber of returns; formation of qualitative reports: characteristics and segmentation 
of visitors, sources, from what web-sites or search systems visitors came from. 
The article studies a possibility of application of web-analytics for improvement 
of competitiveness of the department during the entrance campaign. It specifies 
new directions of marketing activity: use of advertisement campaigns in social 
networks, renewal of data on pages with a big number of refuses, additional de-
velopment of the content of pages where users do not stop. The prospect of fur-
ther studies in this direction is identification of the degree of attraction of entrants 
from the marketing activity of the department.
Key words: web-analytics, Google Analytics, market segmentation, conversion 
ratio, marketing activity.
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