
Ініціатива Президента України

Пре зи дент Ук раїни Во ло ди мир Зе -
ленсь кий у пер ших своїх за я вах відзна чав,
що елект рон ний уряд, елект рон на дер жа -
ва і бо роть ба з ко рупцією - клю чові пріори -
те ти йо го ро бо ти в ролі гла ви дер жа ви. І на
кон фе ренції iForum-2019 у Києві га рант,
зок ре ма, за я вив: "Спра ва не в лю дях, спра -
ва в сис темі. І мо же те вва жа ти ме не
наївним мрійни ком, але ми хо че мо зро би ти
дер жа ву в смарт фоні, уряд в смарт фоні.
Прий шов час це зро би ти".

Амбітна ідея, що бу ла оз ву че на Пре зи -
ден том - ста ти пер шою країною в світі, де
елект рон не уп равління є на всіх рівнях уп -
равління дер жа вою, - зовсім не здаєть ся
нездійснен ним! Ук раїнсь ке суспільство
пот ре бує змін, що по ка за ли ре зуль та ти ви -
борів, а вітчиз няні ІТ-ком панії вже го тові
на да ти підтрим ку на найскладніших ета -
пах ство рен ня іде аль ної елект рон ної дер -
жа ви.

На ша ком панія не ви ня ток і та кож
мож на ска за ти ос танні ро ки задіяна у роз -
бу дові "Дер жа ви в Смарт фоні", скон це нт -
ру вав шись на однієї з га лу зей на шо го жит -
тя, а са ме пе ре ве ден ня взаємодії на стра хо -
во му рин ку Ук раїни в ме ре жу Інтер нет та
у смарт фон: це і мож ливість обс лу го ву ван -
ня  аген том пов но го цик лу будь яко го до го -
во ру стра ху ван ня за до по мо гою смарт фо -
ну; це і мож ливість дос ту пу до осо бис то го
кабіне ту на сайті стра хо вої ком панії у то му
числі за до по мо гою смарт фо ну са мим
клієнтом; це дос туп до ба гать ох функцій
співробітни ка ми бек-офісу стра хо вої ком -
панії за до по мо гою смарт фонів або план -

шетів; та кож це на тив ний до да ток для
клієнта на смарт фоні з мож ли вос тя ми пов -
ноцінно го осо бис то го кабіне ту са мо обс лу го -
ву ван ня.

Світо вий Ри нок роз роб ки прог рам но го

за без пе чен ня

На сь о годнішній день у дер жаві за -
реєстро ва но 12,6 тис. юри дич них осіб, що
ве дуть діяльність у га лузі інфор маційних
тех но логій. Об сяг екс пор ту ІТ пос луг у 2019
році за оцінка ми екс пертів Офісу ефек тив -
но го ре гу лю ван ня (BRDO) склав близь ко
$3,5 млрд.. При ць о му ук раїнсь кий ри нок
роз роб ки прог рам но го за без пе чен ня рос те
швид ше ніж світо вий. Та зрос тан ня,
відповідно до прог нозів екс пертів рин ку
тіль ки прис ко рить ся. За два-три ро ки, як
прог но зу ють екс пер ти, кількість
ІТ-фахівців у країні до сяг не 200-300 тис.
чо ловік, а об сяг екс пор ту за прог но за ми
PwC до 2025-го ро ку прак тич но пот роїть ся,
до сяг нув $8,4 млрд. для ць о го є декіль ка
гло баль них та ло каль них пе ре ду мов. Га -
лузь інфор маційних тех но логій у світі
зрос тає: чет вер та про мис ло ва ре во люція
пот ре бує все біль ше прог рам но го за без пе -
чен ня і як наслідок - прог рамістів. То му
пот ре ба у кваліфіко ва них ІТ-фахівцях бу -
де тіль ки зрос та ти и, за да ни ми Forbes,
світо вий по пит до 2024 ро ку зрос те на 12%.

Все це дає ґрун тов ну впев неність в то -
му, що в Ук раїні є дос тат ня кількість
фахівців та екс пертів, щоб за лу чи тись до
роз бу до ви пов ноцінної , якісної та все о хоп -
лю ючої "Дер жа ви в смарт фоні".

Ри нок в Ук раїні

У кількісно му вимірі в Ук раїні прак тич -
но не має  дефіци ту ІТ-кадрів, то му що за
да ни ми міністер ства освіти щорічно ук -
раїнські ви ши ви пус ка ють 100 тис. фахівців
інже нер них спеціаль нос тей та близь ко 20
тис. прог рамістів. Та ким чи ном приріст
ІТ-фахівців в Ук раїні скла дає 19% щорічно.
При ць о му міграція кадрів на цей по каз ник
прак тич но не впли ває. Ще од на скла до ва
стрімко го роз вит ку ІТ-рин ку Ук раїни - це
по дат ко ва сис те ма. Ос нов на стат тя вит рат у
ІТ-ком панії - це оп ла та праці, цей по каз ник
до ся гає 83 % у га лузі. В ук раїнсь ких ком -
паніях біль ша час ти на пер со на лу співпра -
цює із ро бо то дав цем як фізич на-осо ба
підприємець і спла чує 5 % єди но го по дат ку.
Це знач но мен ше ніж в інших країнах. Нап -
рик лад, у країнах з най мен шим по дат ко -
вим на ван та жен ням  ІТ-га лузі ці по каз ни ки
скла да ють: 7% у Мол дові, 9% у Біло русі,
10% у Ка за хс тані.

Вра хо ву ю чи ви ще вик ла де не мо же мо
зро би ти впев не ний вис но вок, що у ІТ-рин -
ку Ук раїни є дос татньо фа хо вих та фінан -
со вих ре сурсів для то го, щоб ак тив но до лу -
чи тись до пе ре ве ден ня у смарт фон усіх га -
лу зей на шо го жит тя.

Уряд тех нок ратів

Ду же ба га то ІТ-підприємців, що відбу -
лись пішли до по мог ти ре алізу ва ти амбітну
прог ра му Пре зи ден та Ук раїни, однією з ос -
нов них скла до вих якої є «Дер жа ва в смарт -
фоні». Так, нап рик лад, рад ни ком у Міні -
стерстві циф ро вої транс фор мації Ук раїни
став Ігор Перція – парт нер ве ли ко го вен чур -
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но го фон ду TA Ventures та керівник клу бу
соінвес ту ван ня iclub.vc. Дмит ро Дубілет був
міністром Кабіне ту Міністрів в уряді
Олексія Гон ча ру ка  опіку вав ся елект рон -
ним пе ре пи сом на се лен ня, впро вад жен ням
ме се нд жерів для спілку ван ня із чи нов ни ка -
ми та відміною па пе ро вих тру до вих кни жок.
До ць о го Дмит ро ке ру вав філією ве ли кої
ІТ-кор по рації Infosys, був ІТ-ди рек то ром
При ват бан ку, а потім з парт не ра ми став
співзас нов ни ком monobank – пер шо го бан -
ку в Ук раїні без відділень.

Віце-прем’єром та міністром циф ро вої
транс фор мації став ду же мо ло дий
ІТ-підприємець із За поріжжя Ми хай ло
Фь о до ров. Йо го зав дан ням є виз на чен ня
дер жав ної політи ки в елект рон них сфе -
рах бізне су, ство рен ня за ко но дав чої ба зи
для аут сорс-ком паній, стар тапів, вен чур -
них фондів, ле галізація крип то ва лю ти і
пе ре ве ден ня держ пос луг в елект рон ну
фор му.

Йо го зас туп ни ком став Олек сандр
Бор ня ков, одесь кий IT-підприємець, який
закінчив Ко лумбійсь кий універ си тет в
США. За раз  во ни про су ва ють елект рон -
ний уряд та за пус ка ють до да ток «Дія». Та -
кож суттєву підтрим ку ко лишні ІТшни ки
за без пе чу ють у політиці. Це й го ло ва
фракції «Слу га на ро ду» Давід Ара хамія,
який зас ну вав декіль ка ІТ-ком паній, і Кіра
Ру дик - предс тав ник IT-індустрії (Ring
Ukraine),у пар ла менті во на зай маєть ся
пи тан ня ми по дат ко во го за ко но да в ства
для IT-бізне су та ба га то інших.

Співпра ця з ви ша ми та Кор по ра тив -

на соціаль на відповідальність

Вже 15 років ProfITsoft співпра цює з
ря дом вишів у Хар кові та Києві. Це доз во -
ляє да ти сту ден там про фесійні знан ня та
су час ну прак ти ку ре аль них про ектів  -
так з'яв ляєть ся нас туп не по коління
ІТ-спеціалістів з відповідни ми ціннос тя ми
та ро зумінням куль ту ри інже не ра, що
вирізняє ук раїнсь ких прог рамістів на
світо воф му рин ку праці. І, нап рик лад, в
ць о му році та ка плідна та послідов на
співпра ця бу ла відзна че на Харківсь ким
національ ним універ си те том радіое ле кт -
роніки та вче ною ра дою бу ло прий ня то
рішен ня про розміщен ня ло го ти пу ком -
панії на "Алеї сла ви" - цент раль не місце
на го лов но му вході ХНУ РЕ де всі сту ден -
ти та відвіду вачі мо жуть ба чи ти яск раві
ло го ти пи ком паній, що зро би ли знач ний
вне сок у роз ви ток ви ша.

Тра диційни ми фор ма та ми співпраці з
ук раїнсь ки ми ви ша ми є оз найом лен ня
мо лоді з про фесією та індустрією, чи тан ня
лекцій та ор ганізація зовнішніх та
внутрішніх курсів. Все це при би рає різни -
цю між очіку ван ням пра це давців та ре -
аль ним рівнем прак тич ної підго тов ки ви -
пу ск ників вишів, а ос нов на ціль - це якісна
підго тов ка май бутнь о го ІТ-спеціаліста.
Нап рик лад, співпра ця між Харківсь ким
національ ним універ си те том радіое ле кт -
роніки і ProfITsoft ве деть ся в ре жимі
постійної взаємодії в пи тан нях нав чан ня
сту дентів. ProfITsoft на дає мож ливість
май бутнім ІТ-фахівцям от ри му ва ти

прак тичні на вич ки і знан ня в об ласті роз -
роб ки і тес ту ван ня прог рам но го за без пе -
чен ня про мис ло во го рівня па ра лель но з
ос нов ним нав чан ням. Для сту дентів ХНУ -
РЕ є мож ливість прой ти без кош тов не нав -
чан ня від ProfITsoft за нап рям ка ми: Ос но -
ви Java, Ав то ма ти зація тес ту ван ня, Ос но -
ви Уп равління про ек та ми. Після закінчен -
ня тренінгів є мож ливість пра цев лаш ту -
ван ня до ProfITsoft за ре зуль та та ми
співбесіди.

У 2014 році ProfITsoft відкрив спіль ну
нав чаль ну ла бо ра торію "Інтер нет-тех но -
логій" на базі фа куль те ту Комп'ютер них
на ук (КН) ка фед ри Інфор маційних тех но -
логій ХНУ РЕ. А у 2018 су час ну муль ти -
медійну ау ди торію для сту дентів. Ми
постійно підтри муємо про ве ден ня різно -
манітних кон курсів та олімпіад, за о хо -
чуємо сту дентів, виділяємо фінан су ван ня
на прид бан ня цінних призів для пе ре -
можців та про ве ден ня за ходів в ціло му.

Усвідом лю ючи гли бо ку соціаль ну
відповідальність на ша ком панія не об ме -
жує співпра цю з ви ша ми тіль ки про -
фесійним роз вит ком мо лоді та роз вит ком
су час ної ма теріаль но-технічної ба зи. Та -
кож, ми підтри муємо по пу ля ри зацію
фізич но го ви хо ван ня мо лоді та здо ро во го
спо со бу жит тя. Так, нап рик лад, у по пе -
реднь о му році на ша ком панія та я осо бис -
то підтри ма ли участь сту де нтсь кої збірної
з бас кет бо лу Харківсь ко го національ но го
Універ си те ту ім. Ка разіна у першій лізі
Ук раїни з бас кет бо лу. І тре ба заз на чи ти,
що хлопці зай ня ли пер ше місце, а за раз у
спорт ко мп лексі Універ си те ту вже з'яви -
лись дві ди тячі ко ман ди з бас кет бо лу
хлоп чиків 2006 та 2008 ро ку на род жен ня,
які вис ту па ють у юнаць ко му чемпіонаті
Ук раїни з бас кет бо лу.

Ок ре мим нап ря мом співпраці із ви ша -
ми є за лу чен ня до госп до говірних те ма тик
в рам ках яких вик ла дачі та на у ковці
універ си тетів ма ють змо гу прий ня ти ак -
тив ну участь у роз робці та про вад женні
ве ли ких прог рам них комп лексів та на у ко -
вих досліджен нях у га лузі інфор маційних
тех но логій. Нап рик лад у 2015 році
ProfITsoft за вер шив роз роб ку комп ле кс -
ної інфор маційної сис те ми для Фе де рації
Фут бо лу Ук раїни, в якій брав участь
спіль но з Харківсь ким національ ним
універ си те том радіое ле кт роніки і ук -
раїнсь ко-німець кою ком панією VData
GmbH. Да на роз роб ка бу ла ви ко на на за
ра ху нок коштів, на да них FIFA.

Ще од ним ду же важ ли вим і ціка вим
нап рям ком співпраці з ви ша ми Ук раїни є
на дан ня комп ле кс ної сис те ми ав то ма ти -
зації стра хо вої ком панії, що роз роб люєть -
ся ProfITsoft для про ве ден ня ла бо ра тор -
них та прак тич них за нять зі сту ден та ми
стар ших курсів. У співпраці з вик ла да ча -
ми Харківсь ко го національ но го еко -
номічно го універ си те ту ім. Куз не ця бу ло
роз роб ле но ме то дичні вказівки що до про -
ве ден ня ла бо ра тор них робіт із ви ко рис -
тан ням прог рам но го комп лек су ProfITsoft.
До го во ри про та ку співпра цю підпи са но
крім ХНЕУ ім. Куз не ця ще з Київсь ким
національнім універ си те том ім. Ва ди ма
Геть ма на та Київсь ким національ ним

універ си те том ім. Шев чен ко. Та ка спів -
пра ця в ціло му дає ре альні кей си роз вит -
ку ук раїнсь ких ІТ-фахівців, ІТ-куль ту ри
країни в ціло му, а та кож дає ре альні кро -
ки наб ли жен ня до ме ти - Дер жа ва в
смарт фоні та фор мує дос татні кад ро вий
по тенціал країни на нас тупні ро ки для то -
го, щоб країна ма ла мож ливість впев не но
підтри му ва ти та роз ви ва ти цей нап ря мок.

Стра хо ва ком панія в смарт фоні

У 2018 році ми за вер ши ли впро вад -
женні адап тив но го інтер фей су комп ле кс -
ної сис те ми ав то ма ти зації стра хо вої ком -
панії "ProfITsoft" прак тич но на всіх мо ду -
лях сис те ми. Це дає мож ливість ко рис ту -
ва чам ма ти дос туп до функціональ ності
сис те ми за до по мо гою план шетів та
смарт фонів. Три ро ку то му бу ло роз роб -
ле но мо дуль "Інтер нет-ма га зин та
клієнтсь кий дос туп" за до по мо гою тех но -
логії віджетів і на сь о годні стра хо ва ком -
панія має змо гу да ти своєму кінце во му
клієнту дос туп до прид бан ня до го во ру
стра ху ван ня або пе рег ля ду інфор мації чи
звер нен ня до стра хо вої ком панії з будь
яко го сай ту - са мої стра хо вої ком панії або
парт не ра. При ць о му відже ти, що вбу до -
ву ють ся у сай ти спо чат ку роз роб ля лись
адап тив ни ми - та ки ми, щоб ни ми бу ло
зруч но ко рис ту ва тись із смарт фо ну.

Спо чат ку ми зат вер ди ли стра тегію
згідно якої вва жа ли, що кінце во му ко рис -
ту ва чеві бу де дос татньо за хо ди ти на сайт
та ко рис ту ва тись на нь о му ци ми віджи та -
ми - прид ба ти до говір стра ху ван ня, пе рег -
ля ну ти до го во ри, або звер ну тись за
відшко ду ван ням до стра хо вої ком панії.
Але див ля чись на тен денції ми по ба чи ли,
що ко рис ту ва чам потрібен та кож мобіль -
ний до да ток, який вста нов ле но на смарт -
фоні. То му в кінці по пе реднь о го ро ку ми
за пус ти ли роз роб ку та ко го до дат ку для
Android та iOS та пла нуємо йо го впро ва -
ди ти у ць о му році. Зав дан ня яке ми пос та -
ви ли пе ред со бою - це той же функціонал,
що й на сайті, на лаш ту ван ня в од но му
місці - комп ле кс на сис те ма ав то ма ти зації
стра хо вої ком панії. Та ким чи ном у ць о му
році стра хові ком панії Ук раїни от ри му -
ють інстру мент за до по мо гою яко го во ни
мо жуть пе ре вес ти увесь свій бізнес від
внутрішньої діяль ності до взаємодії із
клієнтом у смарт фон.

Вис но вок

В кінці кінців бур ний роз ви ток ІТ-рин -
ку по ви нен при вес ти до транс фор мації
еко номіки всієї дер жа ви. Ре алізація про -
ек ту "Дер жа ва с смарт фоні" комп ле кс но
мо же ство ри ти сінер ге тич ний ефект для
усіх га лу зей на шо го жит тя. Не вик лю чен -
ня скла дає і стра ху ван ня. Вже за раз ми
маємо мож ливість в рам ках 70 відсотків
взаємодіяти на стра хо во му рин ку за до по -
мо гою смарт фо ну. А з ча сом мо же мо от ри -
ма ти це зна чен ня на рівні 99 відсотків.
Замість си ро вин но го при дат ка, що екс -
пор тує то ва ри з низь кою до да ною
вартістю, у Ук раїни є шанс ста ти
помітним грав цем на рин ку інте лек ту аль -
ної про дукції.

Стратегії
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