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Ім’я Коментар 

Джоселін Гютон, 

В.о. Керівника торгово-
економічного відділу 
Представництва 
Європейського Союзу в 
Україні 

Україна є однією з найпривабливіших країн для розміщення замовлень у 
сфері аутсорсингу бізнес-процесів та IT. Це не просто потенціал, це вже 
створює реальні можливості, робить значний внесок у ВВП країни. 
Відсутність регулювання – однозначний стимул.  

Для подальшого розвитку на глобальному IT-ринку бізнес потребує 
стабільних передбачуваних умов. 

Коментар BRDO Висновки Зеленої книги повністю співпадають з позицією пана Джоселіна 
Гютона 

Олександр Данченко,  

Голова Комітету Верховної 
Ради України з питань 
інформатизації та зв'язку 

Потрібно розділяти ІТ-бізнес та телеком-бізнес. Для телекомунікацій 
регулювання дуже важливо, але для ІТ-бізнесу (мається на увазі розробка 
ПЗ) ніякого регулювання не може бути. 

Потрібне не регулювання, а навпаки – забезпечення державою інвестиційно 
привабливого середовища. Необхідно зробити такі податкові умови, щоб 
цей бізнес розгортався в Україні. Потрібно не регулювати ринок, а 
створювати умови, щоб він розвивався в Україні. 

Коментар BRDO У Зеленій книзі підкреслено, що наразі в Україні відсутнє спеціальне 
регулювання ринку розробки ПЗ, а також зроблено висновок, що саме це є 
однією із запорук його стрімкого зростання. 

Один з головних висновків Зеленої книги – необхідність забезпечення 
гарантії стабільних податкових умов для ринку розробки ПЗ. Можливо, саме 
це питання буде предметом наступної Білої книги BRDO. 

Олексій Скрипник,  

Народний депутат України, 
Співзасновник ELEKS 

Дискусія стосовно податкового навантаження є дуже важливою. Це одне з 
декількох питань, що дійсно важливе для ІТ-компаній. Бізнес хоче мати 
передбачувані умови для того, щоб розвивати другу чи третю індустрію 
України по експортному потенціалу. 

Останні провали з ІТ-системами у державній сфері створюють дуже 
негативний імідж. Тут є значний потенціал у тому, щоб ІТ-бізнес допоміг 
державі стати інноваційною в ІТ-сфері.  

Коментар BRDO Один з головних висновків Зеленої книги – необхідність забезпечення 
гарантії стабільних податкових умов для ринку розробки ПЗ. 

Ситуація з державними ІТ-системами виходить за рамки Зеленої книги. 
Разом з цим, на думку експертів BRDO, більшість проблем із зазначеними ІТ-
системами лежать за межами регуляторного поля. 



 

 

Максим Нефьодов,  

Перший заступник Міністра 
економічного розвитку і 
торгівлі України 

Розвиток ІТ – приклад того, як індустрія може розвиватися без активного 
втручання держави. 

Високорівнева проблема навіть більша, ніж описана в Зеленій книзі, – ми 
досить консервативна країна. Відставання в технологіях та законодавчому 
забезпеченні відкидає країну в статус тих, хто доганяє. Наприклад, якби 
доступ до 3G з’явився раніше, можливо, були б українські сервіси, що могли 
виходити на інші ринки зі своїми продуктами. Тому всім органам влади 
потрібно перестати бути в захисній позиції та стати новаторами.  

Мінекономрозвитку відкрите до всіх ідей, ми готові співпрацювати 
втілювати ті плани, які представляє BRDO. Ми точно прихильники 
збереження конкурентного податкового поля для ІТ-компаній і готові 
наполягати на цьому. 

Коментар BRDO Необхідність забезпечення конкурентного податкового поля для ІТ-
компаній – один з ключових висновків Зеленої книги. 

Микола Роєнко,  

Засновник і Президент 
Miratech 

Ця Зелена книга – дуже якісний документ. Зелена книга дуже добре описала 
галузь. Є один аспект, що стосується внутрішнього ринку і можливостей 
держави. У нас сьогодні основним драйвом є зовнішній ринок. Внутрішній 
ринок дуже маленький, є ефект відкладеного попиту. Критичні проекти 
(наприклад, система декларування, система оцінки якості) розвиваються 
дуже непрофесійно. Є країни, які показують, що внутрішній ринок може 
стати драйвом. Тут ситуація повинна змінюватися. 

Коментар BRDO Cитуація з державними ІТ-системами виходить за рамки Зеленої книги. 
Разом з цим, на думку експертів BRDO, більшість проблем із зазначеними ІТ-
системами лежать за межами регуляторного поля. 

Юрій Антонюк,  

Голова ЕРАМ Україна, 
Президент Асоціації 
"Інформаційні технології 
України" 

Мені дуже сподобався аналіз, який викладений у Зеленій книзі, та її свіжий 
погляд на індустрії.  

Ми виросли без регулювання і сподіваємося, що так буде і надалі. 

Індустрія розробки ПЗ може повернутися до темпів зростання 25-30%. Це 
означає подвоювання її кожні три роки. Є країни, що заробляють десятки 
мільярдів доларів у цьому сегменті. Навіщо просити мільярд у МФВ, якщо 
його може принести ІТ-індустрія. Ця ціль є досяжною. 

Зелена книга дає відповідь на те, як цього досягти: 

1. Стабільні податкові умови. 
2. Освіта. 
3. Залучення іноземців на український ринок. 

Держава має сфокусуватися на розвитку внутрішнього ринку, спонукати 
використання ІТ-продуктів в суспільному та комерційному житті. 



 

 

Коментар BRDO Один з головних висновків Зеленої книги – необхідність забезпечення 
гарантії стабільних податкових умов для ринку розробки ПЗ. Можливо, саме 
це питання буде предметом наступної Білої книги BRDO. 

Що ж стосується залучення іноземців на український ринок – BRDO 
підготував проекти НПА, що усунуть відповідні бар’єри описані у Зеленій 
книзі. 

Володимир Бек,  

Співзасновник та член ради 
директорів Sigma Software, 
Голова ІТ-комітету EBA 

Можна подивитися на модель ФОП під інший кутом. Модель ФОП дає 
можливість співпраці B2B – це господарські відносини. Це перший крок до 
того, що ти не працівник за наймом, а підприємець. Трудові відносини 
надзвичайно зарегульовані, і неможливо відобразити усі особливості в 
рамках системи трудового права. Тому модель ФОП пов’язана не лише з 
податками. 

Якщо говорити про продуктову компанію, то потрібно розвивати довіру до 
нашої країни. Але це не питання одного року чи навіть десяти. Тут працює 
принцип Just keep walking. 

Коментар BRDO Ми сподіваємося, що зняття описаних у Зеленій книзі регуляторних бар’єрів 
є частиною шляху, про який зазначив пан Бек. 

Марина Вишегородських, 

Старший радник Ради 
директорів Ciklum Holdings 

Діалог між бізнесом та владою відбувається давно. Однак завдяки Зеленій 

книзі вперше цей діалог становиться data and facts driven. Коли на столі 

лежать цифри та факти діалог набуває іншої якості. 

Представлена Зелена книга описала гарно базову для ІТ індустрію – 
розробку ПЗ. Можна також уявити окремі Зелені книги: про розробку ПЗ – 
найважливіша, а також про освіту, стартапи та розвиток внутрішнього ринку. 
Ці чотири Зелені книги відобразили би цілий комплекс відносин у ІТ. 

Коментар BRDO Можливо, у подальшій роботі один із зазначених ринків стане предметом 
для дослідження BRDO в рамках підготовки Зелених книг, однак в 
поточному плані зазначені ринки відсутні у планах BRDO. 

Ігор Бєда,  

Керуючий директор 
GlobalLogic в Україні 

Багато з цифр і фактів, описаних у Зеленій книзі, ми побачили в іншому сенсі. 
Під правильним світлом вони виглядають ще більш вражаючими. 

Зелена книга дозволяє від загального діалогу перейти до конкретних дій. 
Необхідно їх реалізовувати. Не треба нічого вигадувати, все вже викладено. 

Коментар BRDO Сектор ІТ та телеком BRDO докладе усіх зусиль до зняття описаних у Зеленій 
книзі бар’єрів. Наразі вже розроблені проекти НПА, що врегулюються 
питання працевлаштування іноземців, а також оформлення ними ФОП. 

 


