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Україна переживає захопливі часи і нам вже є чим пишатися. Книга, яку ви тримаєте в руках, – перший повноцінний огляд української tech-екосистеми. Ви дізнаєтеся про
найкращі стартапи, акселератори, провідні продуктові компанії, найбільші інвестиції, угоди та кейси.
Ми щиро віримо, що зараз найліпший час для того, щоб
відкривати чи розширювати свій інноваційний бізнес в
Україні. Ця книга допоможе вам у цьому переконатися.

Макс Яковер,
СЕО та керівний партнер
інноваційного парку UNIT.City

Ми щасливі підтримати розроблення такого актуального
документа. WNISEF радий співпрацювати із UNIT.City,
враховуючи важливість такого наочного підтвердження
для ІТ-екосистеми та України загалом. Необхідно, щоб
міжнародні партнери володіли якомога більшою кількістю інформації та мали доступ до проривних українських
стартапів і підприємців.

5

Наша компанія завжди прагнула створювати сприятливе
та стабільне середовище для зростання ІТ-індустрії в
Україні. Це надто складне завдання, яке, звісно ж, одна
компанія не може реалізувати. З думкою про це, Sigma
Software стала одним із засновників ІТ-комітету Європейської Бізнес Асоціації (EBA), що ставить за мету об’єднати
зусилля провідних українських ІТ-компаній для досягнення великої спільної мети.
Разом ми досягли значного результату: у співпраці з провідними університетами було створено перший стратегічний план розвитку ІТ-освіти в Україні, який підписав
Прем'єр-міністр, установлено діалог із представниками
держави, започатковано перші галузеві дослідження, ініційовано участь бізнесу в перегляді Податкового кодексу,
посилено позицію України як потужного ІТ-хабу та багато
іншого.
Sigma Software рада підтримати UNIT.City у створенні
tech-гайду України. Ми віримо, що це стане новим кроком
на шляху до залучення інвестицій і просування України
як країни з розвиненою ІТ-індустрією, величезним пулом
талантів і сучасною інфраструктурою.

Валерiй Красовський,
СЕО Sigma Software

Безумовно, технологічний сектор має стратегічне значення для української економіки та може змінити те, як
Україну сприймають у світі в часи цифрової трансформації.
Ярослава Джонсон,
Президент та СЕО Western

NIS Enterprise Fund

Завдяки українським продуктам і командам глобального
рівня за останні кілька років наша країна перетворилася
на своєрідний tech-феномен.
Цей довідник дає змогу оцінити масштаб і якісний рівень
української технологічної індустрії.

Вадим Нехай,
CEO Depositphotos
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УКРАÏНСЬКА
TECH
IНДУСТРIЯ
мають офicи в Украïнi

20%

7

184 700

[3]

розробникiв
програмного
забезпечення

$290 млн
iнвестицiй у стартапи
у 2018 р.

[1]

компанiй-свiтових
лiдерiв
у галузi розроблення
програмного забезпечення
для мобiльних платформ

18

[5]

IT-сервiсних
провайдерiв компанiй
у рейтингу The 2018
Global Outsourcing-100

100+

[6]

компанiй-клiєнтiв
зi списку Fortune
500, що вибрали
украïнськi IТ-сервiси

Обсяг експорту IТ-iндустрi ï за 2017 р.[2]

$3,6
млрд

3,4%
ВВП

4000
IT-компанiй

[7]

2-га
галузь
за експортом
у 2018 р.

[7]

[4]

8

24

110+

[8]

мiсце

у рейтингу
найпривабливiших для
розроблення ПЗ краïн

[9]

R&D-центрiв
усесвiтньо вiдомих
мiжнародних
компанiй

9

146 000
патентiв i корисних
моделей iз 2007 р.

2007

1000+

[10]

заходiв для ITфахiвцiв, стартапiв та
iнвесторiв щороку

19

[12]

екзитiв у 2017 р.

50+

[11]

коворкiнгiв
та хабiв

33

[12]

iнвестицiйнi угоди

[13]

2009

2011

30

галузевих
спiльнот

iнновацiйний парк
у Києвi

2013

2015

2017

10

ТРЕНДИ
Згiдно зi звiтом
GLOBAL
INNOVATION
INDEX, Украïна
посiла

11

Зростання екзитiв [16]
20

43

7
мicце iз 126
у 2018 р. [14]

237%

16

19

12
8
4
2016

2017

Iнвестицi ï в стартапи[15]

$365 млн
$265 млн
= 44 угоди

з iнвестицiйними
компанiями

4

Зростання обсягу
IT-послуг

3.5

180%

3

$3,6
млрд

2.5
2
2013

2017

Збiльшується кiлькicть iнвестицiйних
фондiв

2017 р. — пiдйом ICO [16]

20+

вiдбулося

залучено

19

$160

фондiв, що
оперують
в Украïнi

протягом 2018 р.
долучилися
фонди

Western NIS
Enterprise
Fund (WNISEF)
запустив фонд

для інвестування
в стартапи

успiшних
ICO

млн

12

IНВЕСТИЦIÏ
У СТАРТАПИ

13

ЕКСПОРТ
IT-ПОСЛУГ

Обсяг iнвестицiй у
стартапи

$3,6
млрд

Обсяг експорту
IT-послуг

$3,1
млрд

$265
млн

Кiлькiсть iнвестицiйних
угод

$2,6
$2,4 млрд
млрд
$2
млрд

88
$146
млн

76

78
69

$97
млн

$80
млн

44

$42
млн

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

/ НАЙБIЛЬШI ПУБЛIЧНО

ВIДОМI УГОДИ 2017-2018 РР.

/ ФОНДИ

IНВЕСТИЦIЙНI
МОЖЛИВОСТI
В УКРАïНI

IНВЕСТИЦIЙНI МОЖЛИВОСТI

/ НАЙАКТИВНIШI IНВЕСТОРИ

01 / IНВЕСТИЦIЙНI МОЖЛИВОСТI

НАЙАКТИВНIШI
IНВЕСТОРИ В
УКРАÏНI У 2017 Р.
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SE
ED

A
RO
UN
D

16

D
EE
S
E
R
P

РАННЯ
СТАДIЯ

ПIЗНЯ
СТАДIЯ

01 / IНВЕСТИЦIЙНI МОЖЛИВОСТI

НАЙБIЛЬШI
ПУБЛIЧНО
ВIДОМI УГОДИ
2017-2018 рр.
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від Andreessen
Horowitz, GGV
Capital, Lightspeed
Venture Partners,
Index Ventures,
Shasta Ventures,
Y Combinator та
SV Angel

$37 МЛН

$130 МЛН

People.ai

19

ICO

від Almaz Capital,
Y Combinator,
AVentures Capital,
U.Ventures, Digital
Future та інших

$25 МЛН

TAAS

$10 МЛН
Petcube

$13,7 МЛН
YayPay

від QED Investors,
Birchmere,
Information
Venture
Partners, QED,
Gaingels 500
Fintech Fund та
Fifth Third Capital

ICO

$70 МЛН
Neuromation

$7,9 МЛН

DMarket

ICO

GitLab

від GV, ICONIQ Capital,
Khosla Ventures та
Goldman Sachs

ICO

від Greycroft,
Andreessen
Horowitz, Vaizra
Investments,
Compound,
FJ Labs та SMRK

$4 МЛН
Hacken

$5 МЛН

Allset

$30 МЛН
Rentberry

$5,5 МЛН
CallPage

$4 МЛН
Preply

від
General Catalyst,
IVP та
Spark Capital

$110 МЛН
Grammarly

від Credit China Fintech
Holdings, Korelya Capital,
Naver Group, Macquarie
Capital, Dentsu, Armat
Group, Lian Group та iTech
Capital

$110 МЛН
BitFury

ICO

$20 МЛН
Remme

від Nine
Point
$4,5 МЛН
Capital
Restream
та інших

ICO

від Silverton
Partners, Anorak
Ventures, COLOPL,
K Cube, Liquid2
та Джеймса
Армстронга

від Innovation
Nest, Market One
Capital та TDJ
Pitango Ventures,
bValue

$6 МЛН

DreamTeam

$15,4 МЛН
Propy

ICO

ICO

01 / IНВЕСТИЦIЙНI МОЖЛИВОСТI

НАЙБIЛЬШI СУМИ
В УКРАÏНСЬКИЙ IТ-РИНОК
IНВЕСТУВАЛИ ФОНДИ

20

21

усі разом –
$130 млн у GitLab

$130 000 000
 110 000 000
110 000 000

усі разом –
$110 млн у Grammarly

ФОНДИ, ЯКI ЗРОБИЛИ НАЙБIЛЬШУ
КIЛЬКIСТЬ IНВЕСТИЦIЙ НА
РАННIХ СТАДIЯХ У 2017 Р.

усі разом –
$110 млн у Bitfury
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125+

iнвести

цiй

TA Ventures
AVentures Capital
Керівні партнери та засновники:
Андрій Колодюк, Євген Сисоєв
AVentures Capital – венчурний
фонд, який був заснований у
2012 році. Фонд орієнтований на
співпрацю з глобальними компаніями, що мають R&D в Україні та
країнах Центральної та Східной
Європи.
Фонд фокусується на інвестиціях
в IT, включно з такими галузями,
як програмне забезпечення,
електронна комерція, хмарні
сервіси, мобільні технології, IoT
та інші. Фонд інвестує як у стартапи на початковій стадії, так і в
ІТ-компанії на стадії росту.
aventurescapital.com
hello@aventurescapital.co

+
460
iв
а 8 рок
угод з

Партнер-засновник:
Вікторія Тігіпко
TA Ventures – міжнародний венчурний фонд, який
займається інвестиціями
на ранньому етапі. Сфера
інтересів – mobility, цифрова
охорона здоров'я, SaaS, AI/
ML, онлайн-маркетплейси,
DeepTech у фінтех й інші
сектори.
taventures.vc
info@taventures.vc

U.Ventures
Керівні партнери:
Ярослава Джонсон,
Олена Кошарна
Western NIS Enterprise Fund
створив U.Ventures для пошуку
нових інвестиційних можливостей. Фокус: запуск нових
технологій на ранній стадії з
командами світового класу
та глобальним потенціалом для
зростання.
u.ventures
info@u.ventures

23
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$35 млн

Western NIS
Enterprise Fund
(WNISEF)

Перший в Україні та Молдові
регіональний фонд прямих інвестицій з більш ніж двадцятирічним успішним досвідом інвестування в малі та середні компанії з капіталом $150 млн. Фонд
був заснований американським
урядом через Агенцію США з
міжнародного розвитку (USAID).
Загалом фонд інвестував понад
$185 млн у 129 компаній із приблизно 27 тис. працівників і
уможливив залучення $1,8 млрд
в компанії України й Молдови.
Починаючи з 2015 року фонд
реалізує програму технічної допомоги в Україні та Молдові
на загальну суму $35 млн.
Основними аспектами програми
є сприяння експорту, місцевий
економічний розвиток, соціальне
інвестування й економічне
лідерство.

WNISEF забезпечує фінансування інноваційних високоефективних програм, які орієнтовані на здійснення реформ
і змінюють життя звичайних
людей. З 2015 року WNISEF загалом підтримав 100+ інноваційних і соціальних проектів.
Головні проекти:
Офіс з просування експорту,
UkraineInvest, ProZorro,
ProZorro.Sale, Школа урбаністики CANactions, Міжнародний
саміт мерів, Technovation
Ukraine, Підтримка соціального
підприємництва, Українська
академія лідерства, SEED Grant.
У листопаді 2017 року WNISEF
запустив венчурний фонд
u.ventures для інвестування в
стартапи на ранній стадії.
Сьогодні u.ventures інвестував
$3,5 млн у десять стартапів,
включно з Petcube, Sixa, IO
Technologies, eTachki, Rallyware,
3DLook, YouTeam.

Legacy program

Цiлi та
завдання

Пiдтримка
експорту

Мiсцевий
економiчний
розвиток

Соцiальне
iнвестування

Економiчне
лiдерство

Пошук нових ринків та залучення
інвестицій
Покращення життя в містах та селах
Заохочення розвитку малого й
середнього підприємництва
Освіта для відповідальних
громадян

Вплив на
громадськiсть

Вплив на
економiку

57 тис.

$19,1 млн

безпосереднi
бенефiцiари

6+ млн
людей
залучено

вкладено

$3+ млрд
залучено/
збережено
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ФОНДИ
Digital Future

D2N8

Horizon Capital

SMRK VC Fund

Партнер-засновник:
Олексій Вітченко

Керівні партнери:
Наталія Березовська,
Ігор Шрайбман

Засновник та головний
виконавчий директор:
Олена Кошарна

Керівний партнер:
Андрій Довженко

Detonate Ventures – інвестиційна
та керівна компанія, яка є інвестором на ранніх етапах. Керує
власними проектами (технології,
медіа, телекомунікації, маркетинг і стратегічний консалтинг).

Horizon Capital – компанія, що керує фондами прямих інвестицій
із сукупним капіталом під управлінням понад $800 млн США.

Керівний партнер:
Володимир Нестеренко
Активний інвестор seed стадії в стартапи з українськими
засновниками. Компанія надає
перевагу бізнесам, що вже мають
перші успіхи на ринках США та
Європи, і які готові до масштабування.

d2n8.com
info@d2n8.com

digital-future.org
contact@digifuture.org

Її фонди є одними з найбільш
активних інвесторів у ІТ-сектор
регіону, включно з, зокрема,
такими компаніями, як Rozetka,
Jooblе та багато інших.
horizoncapital.com.ua
info@horizoncapital.com.ua

Займається пошуком стартапів
у таких сферах: програми для мобільних ОС (переважно, але не
виключно iOS), програмне забезпечення для macOS, програми для повсякденного вжитку та
бізнесу, представлення звичайного бізнесу онлайн, B2C- та
В2В-послуги.
smrk.vc
applications@smrk.vc

Dragon Capital

WannaBiz
Керівний партнер:
Алекс Борняков

Керівні партнери:
Євген Баранов, Володимир
Тимошко, Андрій Носок

Seed-фонд для бізнес-ангелів,
орієнтований на глобальні проекти на початковій стадії в рекламних технологіях і SaaS.

Dragon Capital — найбільша
інвестиційна компанія України,
яка надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних
і приватних клієнтів.

wannabiz.com.ua
info@wannabiz.com.ua

dragon-capital.com
dragon@dragon-capital.com

Chernovetskyi
Investment Group
Керівний партнер:
Володимир Кривко

Imperious Group
Партнери:
Дмитро Швець, Павло Альошин,
Кирило Мазур

CIG входить до числа найбільших
венчурних інвестиційний компаній у Східній Європі з потенціалом у $100 млн.

Imperious Group – східно-європейський венчурний інвестиційний фонд із загальним обсягом
коштів $25 млн і представництвами у США та Ізраїлі.

cig.vc
info@cig.vc

imperiousgroup.com
info@imperiousgroup.com

/ O2IT

/ АСОЦIАЦIÏ I КЛАСТЕРИ
/ IТ-КЛАСТЕРИ

/ КОВОРКIНГИ ТА ХАБИ

/ АКСЕЛЕРАТОРИ Й IНКУБАТОРИ
/ ТЕХНОЛОГIЧНI ПОДIÏ
/ CПIЛЬНОТИ

МОЖЛИВОСТI
ДЛЯ СПIВПРАЦI
З УКРАÏНСЬКОЮ
ТЕХНОЛОГIЧНОЮ
ЕКОСИСТЕМОЮ

СПIВПРАЦЯ З УКРАÏНСЬКОЮ ТЕХНОЛОГIЧНОЮ ЕКОСИСТЕМОЮ

/ UNIT.CITY

02 / МОЖЛИВОСТI ДЛЯ СПIВПРАЦI
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UNIT.CITY

400+

UNIT.City – один з найбільших інноваційний парків у Центральній і
Східній Європі.
Це територiя
майбутнього,

UNIT.City – це точка
входу в Украïну

де створюють екосистему та
інфраструктуру для розвитку
бізнесу в сфері високих технологій та креативних індустрій.

для міжнародних партнерів і
магніт для інновацій зі всього
світу.

заходiв

8

акселераторiв

20

них
екосистем
в
проектi

МИ БУДУЄМО
СУЧАСНУ
IНФРАСТРУКТУРУ
ТА СПРИЯТЛИВЕ
СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ
IННОВАЦIЙ, БIЗНЕСУ,
ТАЛАНТIВ I СТАРТАПIВ

75

них
ратив
корпо
ерiв
партн

на рiк
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UNIT.CITY
CЬОГОДНI

мiсць у коворкiнгу

лабораторi ï

Сучасна
iнфраструктура

блокчейн
VR/AR

з універсальним дизайном,
ресторанами, спортивним
клубом, станцією байкшерінгу,
парковкою тощо

прототипування продуктів
цифрових інновацій
у агросекторі

перших резидентiв
робили спiльнi
проекти

студентiв
які навчаються в ІТ-школі
UNIT Factory

кв. м
резидентiв
бiзнес-кампуси

спільнота зі 100 компаній
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АСОЦIАЦIÏ I
КЛАСТЕРИ
IT Ukraine
Association

До складу входить приблизно 60 провідних
IT-компаній. Захищає інтереси IT-галузі, співпрацює з органами державної влади та місцевого
самоврядування, з освітніми закладами. Цілі:
створення умов для розвитку галузі та вдосконалення законодавства, сприяння підготовці
IT-фахівців та злиттю наукового й виробничого
потенціалу країни, просування сервісів компанійчленів асоціації на зовнішні ринки.
itukraine.org.ua
office@itukraine.org.ua

Ukrainian Venture
Capital and Private
Equity Association
(UVCA)

Член Invest Europe. До складу UVCA входять
майже 60 інвестиційних фондів і приватних
інвесторів. Завдання асоціації: залучення інвесторів і захист їхніх інтересів, співпраця з органами влади для покращення інвестиційного
клімату, лобіювання нових механізмів інвестування для розширення інвестиційних можливостей в Україні.
uvca.eu
office@uvca.eu
Американська торговельна палата в Україні
(ACC) об’єднує понад 600 іноземних компаній та інвесторів із 50 країн світу, що
працюють в Україні та роблять значний

IТ-комiтет American
Chamber of
Commerce (ACC)

внесок в український бюджет.
chamber.ua
chamber@chamber.ua
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До ЕВА входять понад 1000 компаній. IT-комітет
EBA об’єднує приблизно 40 компаній, які займаються розробленням програмних продуктів
і наданням технологічних послуг.
IТ-комiтет European
Business Association
(EBA)

UAngel

eba.com.ua
office@eba.com.ua

Спільнота українських бізнес-ангелів, які інвестують в інноваційні стартапи на ранніх стадіях.
Запущена 2014 року, UAngel об’єднує інвесторів і допомагає їм вигідно інвестувати як в
українські, так і міжнародні компанії, формувати синдикати.
uangel.com.ua
info@uangel.com.ua

O2IT – це консалтингова та сервісна
BPO-компанія повного циклу, яка
пропонує гнучкі вирішення для відкриття та підтримки власних ІТ R&Dцентрів в Україні. Заснована 2018 року,
O2IT є першою компанією на українському ринку, що надає усю необхідну
експертизу під одним дахом, аби повністю підтримати підхід «Ваші люди.
Ваш офіс. Ваші правила». Керівна команда має понад 200 успішно виконаних проектів та більше ніж 10 років
досвіду роботи в ІТ-аутсорсингу з
клієнтами з Північної Америки,

Європи та Близького Сходу. Компанія пропонує різні комбінації пакетів
послуг: від окремого аутсорсингу процесу набору персоналу до повного
розв’язання під ключ для запуску та
підтримки високопродуктивних Команд-як-Продукт. Крім того, компанія
надає доступ до найліпших молодих
талантів за допомогою індивідуальних
партнерських навчальних програм з
UNIT Factory та uData School.

o2it.solutions

02 / МОЖЛИВОСТI ДЛЯ СПIВПРАЦI

36

37

IT-КЛАСТЕРИ

20+ м

iст

створ
IТ-кл или своï
астер
и

Луцьк
Львiв
Тернопiль
IваноФранкiвськ

Рiвне
Kиïв

Хмельницький
Чернiвцi

Lviv IT Cluster
Спільно з міською владою та вищими навчальними закладами
займається розвитком IT у місті.
За ініціативи кластера розпочато

Житомир

Конотоп
Черкаси

ВIнниця

Чернiгiв

Суми

Харкiв
Одеса

розбудову технопарку Lviv
Innovation District.
itcluster.lviv.ua
info@itcluster.lviv.ua

Жовтi
Води
Миколаïв

Днiпро
Запорiжжя

Сєвєродонецьк
Марiуполь

Kyiv IT Cluster

Kharkiv IT Cluster об’єднує 73 провідних компаній і партнерів, що
працюють у галузі IT, розроблення
програмних продуктів та експортноорієнтованого розроблення.

Комунікаційний майданчик для
IT-компаній з Києва, що об’єднує
понад 25 компаній. Займається
організацією заходів для членів
кластера та зустрічей із представниками інших галузей, зокрема –
представниками торгових місій із
країн ЄС.

Odesa IT Cluster
До кластеру входить 18 компаній,
22 міжнародні партнери та понад
3000 учасників.

До IT Dnipro Community входять
29 компаній і 4 партнери. Відомі
проекти: IT Dnipro Conference та IT
Biz Meetup.

it-kharkiv.com
info@it-kharkiv.com

itcluster.kiev.ua
info@itcluster.kiev.ua

it-cluster.od.ua
info@it-cluster.od.ua

itcluster.dp.ua
contact@itcluster.dp.ua

Kharkiv IT Cluster

IT Dnipro Community
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КОВОРКIНГИ
ТА ХАБИ
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12/CoMMuna

Львiв

communa.net.ua
com@communa.net.ua

11/ITEA Hub

13/Startup Depot

iteahub.com
info@iteahub.com

startupdepot.lviv.ua
office@startupdepot.lviv.ua

Львiв

Киïв

50+

гiв

коворкiн

02/Coworking Platforma та
Coworking Platforma
Leonardo
coworkingplatforma.com
we@coworkingplatforma.com
03/Creative Quarter
creativequarter.net
join@creativequarter.net
04/HUB 4.0
4hub.com.ua
info@4hub.com.ua
05/Мережа коворкiнгiв
DataHub
data-hub.com.ua
hello@data-hub.com.ua

Чернiвцi

Kиïв

Чернiгiв

Черкаси

ВIнниця

Харкiв

01/Chasopys та
Chasopys.UNIT
chasopys.ua
prostir@chasopys.kiev.ua

Житомир

IваноФранкiвськ

Одеса
Днiпро

06/iHub
ihub.world/ua
post@ihub.world

Сєвєродонецьк

Запорiжжя

07/1991
Civic Tech Center
1991.center
hey@1991.center
08/Kyiv Smart City
kyivsmartcity.com
hub@kyivsmartcity.com

Одеса

Харкiв, Днiпро

09/Blockchain Hub Kyiv

14/Термiнал 42

16/Fabrika.space

blockchainhub.one
hello@blockchainhub.one

terminal42.com.ua
info@terminal42.com.ua

fabrika.space
info@fabrika.space

10/mOre

15/Impact Hub Odessa

17/Coworking 365

more.company
nd@more.company

impacthub.odessa.ua
info@impacthub.odessa.ua

coworking365.com.ua
wow@coworking365.com.ua
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АКСЕЛЕРАТОРИ
Й IНКУБАТОРИ
1991 Open Data Incubator
Засновники: Денис Гурський,
Віктор Гурський
Radar Tech
Партнери: Макс Яковер,
Юлія Порошенко, Максим
Бахматов, Альона Калiбаба,
Денис Довгополий, Юлія
Миронова
Корпоративний акселератор
для стартапів у галузі телекому,
енергетики, фінтеху й агро.
radartech.com.ua
info@radartech.com.ua

Ukrinnovate
Стратегічна рада: Гелена Саврук,
Денис Гурак, Віктор Кривенко,
Ігор Кабаненко, Ігор Лисицький,
Віктор Компанієць, Дмитро
Шестаков
Агенція з інкубації та реалізації
інноваційних проектів у сфері
оборонних технологій.

Некомерційний інкубатор, що
підтримує стартапи в галузі
великих даних. Замовниками
й партнерами є державні
установи, бізнес та інституції
громадянського суспільства.
1991.vc
i@1991.vc

Sector X
СЕО: Андрій Комаровський
Ментори: Андрій Вербицький,
Марвін Ляо, Віталій Бульда
Акселератор для B2B-стартапів із
України та Східної Європи в галузі
великих даних, віртуальної та доповненої реальності, інтернету
речей.
sectorx.city
hello@sectorx.city

ukrinnovate.com
info@ukrinnovate.com

GrowthUP

Concepter
Партнери й ментори: Влад
Тисленко, Алі Кутай, Ярослав
Ажнюк, Андрій Здесенко та інші
Акселератор продуктових ідей,
спрямований на хардверні
стартапи, готові до виходу на
ринок завдяки краудфаундингу.
concepter.co/accelerator

Президент: Денис Довгополий

AgroHub
Засновниця: Юлія Порошенко

Засновник: Роман Кравченко

Фокусується на допомозі стартапам у побудові й розвитку бізнесу, залученні перших користувачiв, перевірці основних гіпотез.

Хаб та акселератор для IoTстартапів у галузі робототехніки,
розумного будинку, розумного
одягу, дронів тощо.

Інвестиційний фонд GrowthUP+
співінвестує в В2В/В2С інтернетпроекти, які знаходяться на preseed або seed стадії розвитку.

Платформа для інновацій у галузі
сільського господарства, об’єднує
стартапи і корпорації. Виконує
аналіз стану галузі, робить регулярні звіти про теплову карту й
інновації в галузі, розвиває культуру інновацій в агросфері.

iothub.xyz
hello@iothub.xyz

growthup.com
is@growthup.com

agrohub.org
start@agrohub.org

IoT Hub Accelerator
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ТЕХНОЛОГIЧНI
ПОДIÏ

7000

вiдвiдув
ачiв
за сiм р
окiв
Lviv IT Arena

IT Weekend Ukraine

Конференція орієнтована на топменеджерів галузі, project-менеджерів, стартапи, розробників,
дизайнерів, бізнес-аналітиків
тощо. Проводиться з 2014 р. у
Львові. Збирає учасників із країн
Східної Європи. У 2018 р. подію
відвідали 3300 учасників.

Серія міжнародних IT-конференцій, які проводять у різних містах
України, а також Польщі (Вроцлав) та Болгарії (Софія). 90%
спікерів «вікендів» – це експерти
світового рівня.

itarena.ua

12 00
0
вiдвiд
у

За сім років існування проекту
відбулося 80 конференцій, які
відвідали понад 7000 IT-фахівців
та понад 275 спікерів.
itweekend.events

вачiв

iForum
Головна та найбільша за кількістю відвідувачів подія в галузі
інтернет-бізнесу про стартапи,
інтернет-маркетинг і рекламу,
розробку, освіту, блокчейн і
криптовалюти. Проводиться з
2009 р. у Києві, у 2018 р. форум
зібрав 12 000 учасників.
2018.iforum.ua

UNIT Investment Summit
Подія для інвесторів, венчурних
фондів та ангелів, інтернет-підприємців, стартапів, лідерів екосистем та ІТ-фахівців із більш ніж
10 країн Центральної та Східної
Європи й України. Ініціатор саміту: інноваційний парк UNIT.City.
42.unit.city/investment-summit-18
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1600ачiв
в

вiдвiду

UNIT Fintech Forum
Форум про інновації та технології
в банківській галузі, зокрема
блокчейн і cashless-економіку,
що проводить інноваційний парк
UNIT.City та інвестиційна група
UFuture.
fintech.unit.city/forum

ITEM
Конференція про IT-бізнес та
розроблення програмного забезпечення, яку щорічно з 2013 р.
проводять у Дніпрі. Відвідувачі –
топ-менеджери, технічні директори, PM, розробники та QA.
Аудиторія заходу становить
приблизно 1600 осіб.
item.com.ua

Devoxx Ukraine
(колишнiй JavaDay)
За версією профільного онлайнресурсу DOU, конференція входить у топ-3 заходів для розробників в Україні. Аудиторія заходу
становить понад 1000 відвідувачів. Серед спікерів – визнані світові експерти у Java.
devoxx.org.ua

1000

вiдвiду

вачiв

500вачiв
у

вiдвiд

SaaS Nation
Конференція для Software-as-aService бізнесу, орієнтована на
засновників, партнерів, керівників рівня С та VP. Серед спікерів –
топ-менеджери українських та
європейських продуктових компаній, що розробляють SaaSплатформи.
saas-nation.com
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Kyiv Outsourcing Forum

0
20i0
ачiв
дув
вiдв

Найбільший в Україні форум
сервісних та продуктових ITкомпаній. Проводять із 2008 р.
в Києві. Аудиторія заходу становить приблизно 2000 відвідувачів, серед них – топ-менеджери
великих і середніх IT-компаній.
outsourceforum.org
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СПIЛЬНОТИ
600

Засновниці: Олександра Говоруха,
Інна Стельмах

вiдвiду

вачiв

.Net Fest
Головна конференція із .NET-розроблення в Україні, присвячена
новітнім технологіям у цьому
напрямку та практичним кейсам.
Кількість відвідувачів – приблизно
600 фахівців. На конференції
виступають провідні експерти
з України, СНД та світу.

UTEW (Ukrainians
at Tech Events of the
World)

utew.tilda.ws/utew

Засновниця: Олександра Сироватко

dotnetfest.com
Mobile Beach Conference Odesa
Конференція з мобільного розроблення, а також віртуальної та доповненої реальності, що проводять
в Одесі.

1000

mobilebeach.rocks

Відкрита Facebook-спільнота на 3000 людей.
Учасники відвідують міжнародні технологічні
події для пошуку партнерів і залучення інвестицій. Регулярно проводять зустрічі для
обміну досвідом, що допомагає краще представляти Україну світовій IT-спільноті.

Data
Science UA

Спільнота IT-фахівців, що працюють у галузі
Data Science. Організовує галузеві конференції
та зустрічі, допомагає в пошуку вакансій та
освіті, проводить навчальні курси.
data-science.com.ua

учасникiв

Засновники: Олександр Майданюк,
Марина Шевченко
JEEConf

Найбільша в Україні конференція
з тестування. Проводять щороку
з 2013 р. в Києві. Серед спікерів –
експерти з України, СНД та світу.

Міжнародна конференція,
орієнтована на Java-фахівців.
Проводять у Києві вже восьмий
рік поспіль. Збирає спікерів світового рівня. У 2018 р. на JEEConf
виступали експерти з Twitter,
Pivotal та інші.

qafest.com

jeeconf.com

QA Fest

Test UA
startups

Спільнота, що організовує тестатони – хакатони для тестувальників програмного забезпечення. На подіях учасники випробують себе на
нових проектах й дістають відгуки та досвід, а
стартапи – тестування продукту на різних етапах його створення. Свої продукти на тестування давали відомі українські стартапи: Petсube,
Recap, EdEra й інші.
testuastartups.com
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PM community
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Спільнота проектних менеджерів, яка є майданчиком для обміну досвідом і нетворкінгу.
Організовує події на кшталт дискусійного
клубу та щорічного PM Forum, в якому брали
участь українські та європейські гості.

47

IT community

spiderproject.com.ua/community/about

Засноване у 2014 р. у форматі інформаційнокомунікаційного ресурсу, на якому ІТ-фахівці
різного рівня діляться досвідом щодо нових
продуктів та особливостей їх конфігурування.
Підтримується зусиллями авторів, які представляють різні напрями інформаційних технологій.
Проект відкритий, і будь-хто може подати заявку на публікацію своїх матеріалів і згодом стати
постійним автором.
it-community.in.ua

Bitcoin
Foundation

Громадська організація, що є майданчиком
для спілкування та інформаційної підтримки
для фахівців у галузі криптовалют і відкритих
розподільчих протоколів. Засновник: Blockchain Hub Kyiv.
bitcoinua.org

WTECH

UNIT Residents
Club

Закритий клуб компаній-резидентів інноваційного парку UNIT.City. Організовує навчальні та
нетворкінгові події для резидентів, зустрічі з
інвесторами. Запровадив менторську програму EiR в Україні, яка також є відкритою для відвідування і для нерезидентів парку.
Спільнота має унікальну систему преференцій
для своїх учасників від приблизно 70 світових
та українських компаній UNIT.Perks
unit.city/residents

wtech.club

Спільнота українців з технологічних компаній,
які збираються на неформальні зустрічі
щоп’ятниці, щоб обмінятися ідеями, новинами
та весело провести час.
Silicon Drinkabout

SaaS Nation
Community

facebook.com/SiliconDrinkaboutKiev

Найбільша українська спільнота розробників
України, яка була заснована у 2005 р.

Facebook-спільнота з 900 учасниками для
обміну досвідом у колі засновників, керівників
рівня C, VP у SaaS-компаніях.
facebook.com/groups/633153890179957

Спільнота для жінок-керівників в IT: засновниць стартапів, інвесторів, партнерів венчурних фондів, топ-менеджерів і керівників у
IT-компаніях. Заснована фондом TA Ventures та
агенцією SLOVA Tech PR.

dou.ua
Developers.Org.Ua

КЛЮЧОВI
ОСВIТНI
ПРОЕКТИ

КЛЮЧОВI ОСВIТНI ПРОЕКТИ

/ КЛЮЧОВI ТЕХНIЧНI ВНЗ
/ IT-ШКОЛИ ТА КУРСИ
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Нацiональний технiчний
унiверситет Украiни
«Киïвський полiтехнiчний
iнститут iм. İгоря Сiкорського»
Кiлькiсть студентiв: 30 000

200+

16 000

навчальних
закладiв, де навчають
IТ-спецiальностей

фахiвцiв
щорiчно
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Підготовкою в галузі IT займаються вищі навчальні заклади різних
форм власності у всіх великих містах країни і спеціалізовані
курси, які часто координують свою діяльність із IT-компаніями та
спільнотами, щоб знання випускників відповідали потребам ринку.
За даними порталу DOU.ua, протягом 2016 року навчальні центри та
IT-курси підготували 35 тисяч фахівців, а роком раніше – 30 тисяч.

Найбільший технічний ВНЗ України.
Входить до топ-1000 найкращих
вищих навчальних закладів світу QS
World University Rankings (501 місце)
та до рейтингу найкращих ВНЗ СНД
(категорія Б «дуже високий рівень
підготовки випускників»). До складу
закладу входять дев’ять інститутів та 19
факультетів, а також конструкторське
бюро та науково-технічне об’єднання.
Серед спеціальностей – математичні
та інженерні, телекомунікації, інформатика, космічні технології тощо.
На базі НТУУ «КПІ» створена екосистема для розвитку інноваційних
проектів Sikorsky Challenge, до якої
входить: стартап-школа, фестиваль
інноваційних проектів, інкубатор,
технологічне середовище Sikorsky
Lab, центр інтелектуальної власності,
венчурний фонд та інші.

Харкiвський нацiональний
унiверситет радiоелектронiки
Кiлькiсть студентiв: 11 000
За даними Kharkiv IT Cluster, це вищий
навчальний заклад №1 із підготовки ITфахівців у Харкові. Один із найкращих
навчальних закладів в Україні в галузі
радіоелектроніки, телекомунікацій, інформаційних технологій і обчислювальної техніки.

Нацiональний технiчний
унiверситет «Харкiвський
полiтехнiчний iнститут»
Кiлькiсть студентiв: 22 000
Входить у 1000 найкращих вузів за
рейтингом QS World University Rankings. Готує фахівців за вісьмома ITнапрямами. Занесений до програми
Microsoft IT Academy, Oracle IT Academy
та готує студентів у межах програми
академії Cisco.
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Нацiональний аерокосмiчний
унiверситет iм. Н. İ. Жуковського
«Харкiвський авiацiйний
iнститут»
Кiлькiсть студентiв: 8000
ХАІ готує фахівців із технічних
спеціальностей за напрямами
авіаційна та ракетно-космічна техніка,
автоматизація, приладобудування,
інформаційні технології, кібербезпека,
телекомунікації та інші.

52

Киïвський нацiональний
унiверситет iм. Тараса Шевченка

53

IT-КУРСИ ТА
ШКОЛИ

Кiлькiсть студентiв: 25 000
Входить до топ-500 найкращих вищих
навчальних закладів світу QS World
University Rankings (431 місце), посідає
перші місця в національних рейтингах.
На базі університету працює бізнесшкола для стартапів – Startup Business
Incubator, де студенти мають можливість
здобути додаткові знання з того, як організувати власний бізнес і познайомитися з інвесторами.

Комп’ютерна академiя «ШАГ»

Main Academy

Працює з 1999 р.
Кількість випускників: 95 000

Кількість випускників: понад 6000

Спеціалізується на тривалій професійній та дитячій IT-освіті. В Україні
має ліцензію Міністерства освіти та
науки на підготовку 300 бакалаврів
і 100 магістрів щороку. Випускники
академії працюють у всіх найбільших
IT-компаніях країни. Академія є в
більшості регіональних центрів країни
та в Києві.
Присутність: 18 країн світу, в Україні –
Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Луцьк,
Львів, Рівне, Вінниця, Миколаїв,
Житомир, Хмельницький, Чернігів,
Полтава, Кам’янське, Кривий Ріг,
Запоріжжя, Херсон, Маріуполь

Нацiональний унiверситет
«Львiвська полiтехнiка»

Нацiональний унiверситет
«Києво-Могилянська академiя»

Кiлькiсть студентiв: 30 000

Кiлькiсть студентiв: 3500

Входить до всіх національних рейтингів вищих навчальних закладів на високих позиціях. На базі університету
створено стартап-школу Tech StartUp
School.

Вищий навчальний заклад, що посідає
перші місця в локальних рейтингах,
має численні зв’язки з міжнародними
навчальними закладами, науковими та
культурними спільнотами.

Напрями підготовки:
розроблення ПЗ, комп’ютерних і
мобільних ігор, комп’ютерна графіка
та дизайн, мережі та безпека, QA,
фронтенд-розроблення на інше
itstep.org

Присутність: Київ, Львів, Харків, Одеса,
Тернопіль, Вінниця, Миколаїв, Херсон,
Запоріжжя, онлайн
Напрями підготовки:
QA, фронтенд-розроблення, Java,
PHP, C#, Python, Android
mainacad.com

CyberBionic Systematics
Кількість випускників: 3000 на рік
Присутність: Київ, онлайн
Напрями підготовки:
Java, Python, C#/.NET, фронтендрозроблення
edu.cbsystematics.com
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UNIT Factory

Sigma Software University

SoftServe IT Academy

Ukrainian IT School

Кількість студентів: 900

Кількість випускників: 600 щороку

Кількість випускників: 1600 на рік

Кількість випускників: 1600 на рік

У навчанні використовують метод
французької школи «42», де студенти
навчаються peer-to-peer (один в
одного), з елементами гейміфікації.
У процесі студенти працюють над
реальними завданнями реальних
компаній, а окрім професійних
навичок набувають навичку роботи в
команді, а також можливість розкрити
свій творчий потенціал.

Освітня платформа для обміну знаннями та досвідом з ІТ-спільнотою України.
Охоплює рівні професійної подготовки
від Intern до Senior.

Один із підрозділів SoftServe University.
Приблизно 70 % випускників потрапляють на роботу в компанію.

Присутність: Харків, Миколаїв

Присутність: Київ, Одеса, Львів, Харків,
Дніпро
Напрями підготовки: Java, JavaScript,
PHP, розробка під Android та iOS тощо.
university.sigma.software

Присутність: Львів, Київ, Дніпро,
Харків, Рівне, Івано-Франківськ,
Чернівці, Софія, Вроцлав, Білосток,
Глівіце

Напрями підготовки: розробник
ігор та мобільних застосунків, webрозробник, архітектор ПЗ, фахівець із
безпеки та інші.

GoIT
Кількість випускників: понад 2000 на рік
Присутність: Київ, онлайн
Напрями підготовки: Fullstack, QA,
Java, PHP Wordpress тощо.

unit.ua

QALight
Кількість випускників: понад 8000
LITS (Львiвська IТ-школа)

Присутність: Київ, Львів

Кількість випускників: 2000

Напрями підготовки: машинне
навчання, Python, Web UI, QA, Product
Management, Scrum та Agile, UX/UI,
Business Development тощо.

Напрями підготовки: тестування
(базовий модуль, тестування вебсервісів, мобільних застосунків тощо),
розроблення (HTML5 та CSS3, JavaScript Basic, FullStack Web Developer та
ін.), tech skills (основи Unity та мережі,
Big Data, Hadoop тощо), soft skills (IT
Product Manager тощо).

lits.ua

qalight.com.ua

Присутність: Львів, Одеса, Миколаїв,
Івано–Франківськ, Чернівці

uitschool.com

Напрями підготовки: DevOps, Web UI,
Java, C++, .NET, iOS тощо.
career.softserveinc.com/uk-ua/
technology

Присутність: Київ

Напрями підготовки: web-дизайн,
верстка, Frontend Advanced, JavaScript, PHP, QA, automation QA,
англійська для IT.

goit.ua
Projector
Кількість випускників: 1500 щорічно
Присутність: Київ, Одеса, Львів,
Лондон, Прага, Берлін, онлайн
Напрями підготовки: 60+ курсів за
шістьма напрямами підготовки –
інтерфейс/дизайн, графіка та медіа,
виробництво ігор, кодінг та програмування, урбан-дизайн, маркетинг
та менеджмент.
prjctr.com.ua

uData School
Кількість студентів: 90+
Присутність: Київ
Напрями підготовки: математична
освіта для професій у data science.
udata.school
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R&DЦЕНТРИ
В Україні
розташовано

США – найбільший
R&D-партнер

прид
Ama баний
zon з
а

$1
млрд

науководослiдних
центрiв
В Україні розташовано понад
110 науково-дослідних і дослідно-конструкторських центрів компаній.
Найбільшим R&D-партнером
України є США (45% компаній),
далі – ЄС та Ізраїль. Галузі
експертизи українських R&Dцентрів охоплюють ігри, електронну комерцію, роботу з

45%
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компанiй

Великими даними та штучним
інтелектом, телекомунікації,
інтернет речей, розроблення
програмного забезпечення та
інші сфери.
Більше ніж половина R&Dцентрів розташовані у Києві.
Крім столиці, великими
центрами науково-дослідницької діяльності є Дніпро,
Львів, Харків, Одеса та Вінниця.

Штаб-квартира: СанФранциско, США
Офіси: Київ, Одеса

Ring

Кількість працівників: 200

Штаб-квартира: СантаМоніка, США

Саме український офіс
компанії створив фільтри
для iPhone X, які Apple використовувала у промокампанії моделі.

Офіси: Київ
Кількість працівників: 500

110+

Snap

Стартап Ring займався
розробленням «розумних»
замків для дверей і мав
R&D-офіс в Україні. У
2018 році Ring придбала
корпорація Amazon за
$1 млрд. Після придбання
український офіс компанії
продовжив роботу.

Напрями діяльності:
фільтри для Snapchat, Face
Tracking Technology.

Напрями діяльності:
розроблення програмного
забезпечення в галузі
машинного навчання,
комп’ютерного зору,
інтелектуального аналізу
даних.

Штаб-квартира: Герцлія,
Ізраїль

Plarium

Офіси: Київ, Львів, Харків,
Одеса
Кількість працівників: 1200
Plarium розробляє мобільні
та соціальні ігри, загальна
аудиторія яких сягає
250 млн користувачів. Має
1200 працівників та 8 студій.
Напрями діяльності:
мобільні та соціальні ігри
для Android та iOS.

Samsung R&D Institute
Ukraine
Штаб-квартира: Сеул,
Республіка Корея
Офіси: Київ
Кількість працівників: 600
В Україні є один із найбільших R&D-центрів у Європі,
що розвиває експертизу в
напрямах штучного інтелекту та машинного навчання.
Напрями діяльності:
дослідження в сфері комп’ютерного бачення й інтерфейсів людина – комп’ютер
програми для створення та
використання нових типів
мультимедійного контенту,
конвергенція між пристроями (device-2-device, device2-cloud), інформаційна безпека, штучний інтелект,
natural language processing
(NLP), взаємодія людини з
комп’ютером (HCI), information retrieval, обчислювальний інтелект.
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NetCracker

Astound Commerce

Oracle

Huawei

Sigma Software

Gameloft

Штаб-квартира:
Бостон, США

Штаб-квартира:
Сан-Франциско, США

Штаб-квартира:
Редвуд, США

Штаб-квартира:
Шеньчжень, КНР

Штаб-квартира:
Стокгольм, Швеція

Штаб-квартира:
Париж, Франція

Офіси: Київ, Одеса, Суми

Офіси: Київ, Вінниця,
Чернігів, Ужгород

Офіси: Київ, Харків, Львів,
Дніпро, Одеса

Офіси: Київ

Офіси: Київ, Львів, Харків,
Одеса

Офіси: Харків, Львів

Кількість працівників: 600

Кількість працівників: 500

Один зі світових лідерів
у галузі розроблення для
ecommerce. Чотири із семи
центрів розроблення розташовані в Україні.

У 2015 році компанія придбала українську Maximizer і
в такий спосіб розширила
присутність R&D-центрів в
Україні ще двома містами.
Українські IT-фахівці спеціалізуються на хмарних
вирішеннях.

Кількість працівників: 1000
Клієнти компанії: AT&T,
France Telecom, Deutsche
Telecom, DHL. Із 5000 програмістів, аналітиків та інших IT-фахівців компанії в
українському R&D працює
понад тисяча.
Напрями діяльності:
сервіси з управління
телекомунікаційними
процесами.

Напрями діяльності:
вирішення в галузі ecommerce, зокрема розроблення, UI/UX-дизайн, бізнесаналітика.

Playtika

Siemens

Штаб-квартира:
Тель-Авів, Ізраїль

Штаб-квартира:
Мюнхен, Німеччина

Офіси: Київ, Дніпро,
Вінниця

Офіси: Київ, Львів

Кількість працівників: 750
Одна з найбільших у світі
компаній-розробників
соціальних казино-ігор.

Кількість працівників: 300
Український офіс компанії
займається впровадженням
IT у декількох галузях, де подано вирішення компанії.

Кількість працівників: 150
Один з найбільших у світі
виробників телекомунікаційного обладнання та
смартфонів. Активно розвиває напрямок R&D.
Напрями діяльності:
споживча електроніка,
IT-вирішення для підприємств, телекомунікації.

Ericsson

Wargaming

Штаб-квартира:
Стокгольм, Швеція

Штаб-квартира:
Мінськ, Білорусія.

Офіси: Київ, Львів

Офіси: Київ

Кількість працівників: 300

Кількість працівників: 400

Відкрив перший офіс в
Україні 1995 року. Після купівлі Ericpol у компанії з’явився R&D-центр у Львові.

Найбільший розробник
ігор в СНД із активною аудиторією флагманської гри
World of Tanks понад 60 млн
користувачів. Майже 400
із 2200 фахівців компанії
працюють в Україні.

Напрями діяльності: хмарні
технології та IP.

Кількість працівників: до
R&D може приєднатися
будь-який фахівець Sigma
Software, у якого є ідеї
та бажання. Загалом їх
понад 950
Один з найбільших в Україні
розробників прог-рамного
забезпечення, що входить
до рейтингу The 2018 Global
Outsourcing-100. Розвиває
власну експертизу та надає
консалтингові послуги в IT.
Має R&D-центри у всіх містах України, де працює компанія.
Напрями діяльності:
інфотеймент, AR/VR, блокчейн, машинне навчання,
Data Science, штучний
інтелект, кібербезпека.

Кількість працівників: 600
Відомий французький розробник відеоігор для різних
платформ. Ігри компанії розповсюджуються у 100 країнах, загальна аудиторія становить приблизно 157 млн
користувачів. Із 6000 працівників Gameloft десята
частина працює в Україні.

Playtech
Штаб квартира:
Лондон, Великобританія
Офіси: Київ
Кількість працівників: 600
Найбільший онлайн-розробник програмного забезпечення, що представлений на Лондонській фондовій біржі та має капіталізацію $2,18 млрд. Штат компанії сягає 5000 фахівців
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ЛАБОРАТОРIÏ
Fabricator/FabLab

DIY Lab

ARTKB

Одна з найбільших в Україні лабораторій з прототипування, входить до світової мережі FabLab.

Майстерня з сучасним обладнанням для мейкерства
та прототипування, а також
простір для воркшопів і
місце, де можна дістати
експертну оцінку хардверного проекту та потрапити в акселераційну
програму.

Бюро розроблення хардверних продуктів повного
циклу, від ідеї до масового
виробництва, від дизайну
до сертифікації та логістики
в будь-яку точку світу.

Має сучасне обладнання,
експертизу та ліцензійне
програмне забезпечення.
Спрямована на формування спільноти, обмін експертизою і розвиток opensource проектів.

kiev.diylab.org
hello@diylab.org

fabricator.me
info@fabricator.me

Syngenta

Sensorama VR/AR Lab
Лабораторія віртуальної
та доповненої реальності,
де можна ознайомитися з
технологією, здобути знання чи доступ до обладнання для розроблення AR/VRпроектів.
sensoramalab.com
team@sensoramalab.com

Digital Innovation Lab в
Києві стала шостою у глобальній мережі ЛЦІ Syngenta. Діяльність лабораторії спрямована на забезпечення цифровими
інноваціями українських
сільгоспвиробників, а також на обслуговування
запитів аграріїв в інших
країнах Європи.
syngenta.ua

Розробило персональну
гарнітуру HushMe, що робить розмову нечутною для
навколишніх.
У 2017 році проект зібрав
$170 000 на краудфандингових платформах. У 2018
році була представлена на
виставці CES.
info@artkb.net
artkb.net
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Продукти

Depositphotos

Lightfield.Productions

Комерційна платформа, що об’єднує авторів
високоякісних ліцензійних фотографій,
векторної графіки й відео з покупцями
контенту з усього світу. Фотобанк пропонує
понад 90 млн зображень та 4 млн
відеороликів.

Продакшн-студія та креативний простір
у Києві, найбільша фотостудія в Україні
та одна з найбільших в Європі. На площі
у 2500 кв. м розташовано 15 знімальних
майданчиків. Серед клієнтів студії – H&M,
Pepsi, Canon, Vodafone, Cosmopolitan,
Porsche, Nestle та Elle.

depositphotos.com

lightfield.ua
Рік заснування: 2009
Фотобанк

50

мов

Засновник: Дмитро Сергєєв
CEO: Вадим Нехай

Depositphotos – один з лідерів української
tech-індустрії. Компанію заснував у 2009 році
серійний підприємець Дмитро Сергєєв.

У 2015 році Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з TMT Investments
інвестував у компанію ще $5 млн.

Упродовж перших чотирьох років Depositphotos розвивала один продукт – фотобанк
з бізнес-моделлю мікростоку, де фотографії,
векторна графіка й відео від авторів з усього
світу розповсюджуються за ліцензією роялтіфрі: автори контенту заробляють з кожного
продажу ліцензії, а фотобанк заробляє свою
комісію з кожної купівлі.

Сьогодні Depositphotos – екосистема з
кількох взаємодоповнювальних продуктів.

У 2011 році Depositphotos отримала інвестиції
від TMT Investments у розмірі $3 млн.

Понад 400 співробітників компанії працюють з клієнтами в 192 країнах світу. Головний
офіс Depositphotos, де перебуває більшість
співробітників, розташовано в Києві, а штабквартира компанії – у Нью-Йорку.
depositphotos.com

Crello

Bird in Flight

Сервіс запущено в червні 2017 року.
Це інтерактивний графічний редактор,
дає користувачам можливість створювати
візуальні матеріали в 36 різних форматах.

Інтернет-журнал про фотографію та візуальну
культуру.
birdinflight.com

Crello пропонує понад 12 000 безкоштовних
шаблонів і безліч безкоштовного контенту,
зокрема фотографії, значки, візерунки,
вектори, рамки, фігури й ілюстрації.
crello.com

WAS
Медіа про історію, яке завжди шукає
нестандартний й небанальний формат
подання.
was.media

05 / ПРОДУКТОВI КОМПАНII

68

УСПIШНI
ПРОДУКТОВI
КОМПАНIÏ
оцiнка i ï
н
компа

GitLab

Snap
chat

$15
млн0

Opensource-система для
хостингу git-репозиторіїв у
2018 році залучила $110 млн
у раунді серії D. Головним
інвестором став фонд Iconiq
Capital, також в операції взяли
участь GV і Khosla Ventures. За
даними засновників платформи, оцінка компанії в межах
раунду становила $ 1,1 млрд,
так GitLab став першим
українським «єдинорогом».
GitLab використовують у
більш ніж 100 000 організаціях, серед яких Ticketmaster,
ING, NASDAQ, Sony, VMWare
та Intel.
gitlab.com

Looksery
Рік заснування: 2013
ПЗ, яке дає можливість накладати фільтри на обличчя
у фото та відео
Стартап розробив мобільний
застосунок, що за допомогою
штучного інтелекту накладає
фільтри на обличчя під час
фото- та відеозйомки.
У 2014 році Looksery зібрав
$46 000 протягом кампанії
на Kickstarter – у півтора рази
більше за потрібну суму.
У 2015 році його придбав
Snapchat за $150 млн. Софт
Looksery став частиною цієї
соціальної платформи.

Grammarly перевіряє правопис і дає підказки щодо
виправлення граматики і
поліпшення стилістики та
структури написаного з використанням технологій машинного навчання.

grammarly.com

лн

ицiй

Petcube
Рік заснування: 2012

Readdle

Розумні гаджети для
взаємодії з домашніми
тваринами

Рік заснування: 2007
Програмне забезпечення
для macOS та iOS

Petcube фактично створив
категорію розумних гаджетів
для віддаленого стеження
за тваринами і зайняв у ній
найбільшу частину.

Українська компанія з Одеси
однією з перших почала
створювати застосунки для
iPhone, коли ще не було
навіть App Store.

Зараз у портфоліо компанії
вже три вироби, що
продаються на Amazon та
у 2500 фізичних магазинах
США, а також багатьох інших
країнах світу. У 2017 році
стартап придбав канадську
компанію Petbot, а також
залучив $10 млн інвестицій.

Readdle починала з
сервісу для читання книг і
документів у браузері Safari.
Зараз аудиторія сервісів
Readdle становить 90 млн
користувачів.
readdle.com

До 2015 року був доступний
за передплатою ($30 на місяць). Зараз сервіс безкоштовний, але є платна версія з розширеними можливостями.
У 2017 році Grammarly вперше
отримав інвестиції – рекордні
для України кошти в розмірі
$110 млн. На цей момент його
аудиторія становить 6,9 млн
активних користувачів щодня.

iнвест

чiв

тува
корис
я
щодн

Інтелектуальний онлайнсервіс перевірки якості
тексту

$14 м

су
засто ажено
т
н
а
в
за

н

6,9 мл

Рік заснування: 2009

Рік заснування: 2011
Управління репозиторіями
коду для Git

лн
100 мнкiв

Grammarly

$1,1 д
млр
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petcube.com

2 млн
Jooble

Рік заснування: 2007
Сервіс пошуку вакансій
Входить до топ-5 найбільших
у світі, зі щоденною аудиторією 2 млн відвідувачів.
Працює у 61 країні.
jooble.org

iв

увач
вiдвiд
я
щодн

5

$30-4
млн
Viewdle
Рік заснування: 2006
Tехнології розпізнавання
облич та відеооброблення

На момент створення стартапу його технологія була першою, яка дала можливість
ідентифікувати людину без
фізичного контакту.
У 2012 році Viewdle стала
першою українською компанією, яку придбала корпорація Google. Гігант заплатив за
проект, за оцінками експертів,
$30-45 млн. У 2014 році його
закрили, спеціалісти перейшли на роботу в Google, більшість – у підрозділ Motorola
Mobility.
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MacPaw
Рік заснування: 2008

1000
+
лiцен
з

iй

$5,5

iнве

стиц

Програмне забезпечення
для macOS
MacPaw створив застосунок
CleanMyMac, що має мільйонну аудиторію у світі, а також
низку інших сервісів для
macOS. Серед клієнтів компанії – навіть Facebook, який
придбав тисячі ліцензій для
своїх співробітників. Софт
MacPaw періодично з’являється на першій сторінці
рейтингу Mac App Store.
macpaw.com

Preply
Рік заснування: 2012

5 млн

увачiв
вiдвiд
ячно
щомiс

Template Monster

Вирішення для сайтів

Розробник мобільних спалахів iBlazr. Гаджети продаються в 40 країнах світу, зокрема
у фірмових магазинах Apple,
куди Concepter потрапив першим з українських стартапів.
У 2017 році Concepter відкрив
напрям консалтингу для
стартапів і запустив акселераційну програму.

Template Monster входить у
топ-3 світових виробників
вирішень для веб-сайтів.
Компанія створює шаблони
для CMS (WordPress, Drupal,
Joomla, MotoCMS) та ecommerce-платформ (Magento, VirtueMart, ZenCart,
PrestaShop, Jigoshop, OpenCart, Shopify, osCommerce,
тощо), HTML5 та Bootstrapшаблони, елементи корпоративного стилю тощо. Щомісячна аудиторія сервісу становить 5 млн відвідувачів із
різних країн світу.

concepter.co

templatemonster.com

Concepter

Рік заснування: 2013
Аксесуари для смартфонів

iй

Competera

Terrasoft

Рік заснування: 2014

Рік заснування: 2002
BPM- та CRM-системи

Рік заснування: 2012

$25.0
тис

млн

Онлайн-платформа, що
об’єднує репетиторів та
учнів
Preply – це онлайн-платформа, що дає можливість учням
і викладачам знаходити одне
одного. Система використовує технології машинного навчання для ранжування кандидатів і виступає гарантом фінансових угод між сторонами.
Сервіс працює в Україні, а також кількох європейських та
латино-американських країнах.
Протягом останніх двох років
Preply залучив $5,5 млн інвестицій від кількох інвесторів, фондів та акселератора
TechStars.
preply.com

Terrasoft – це група компаній,
що розробляє корпоративне
програмне забезпечення, займається IT-консалтингом, впровадженням CRM-систем та
автоматизацією підприємств.
Клієнтами Terrasoft є тисячі
компаній у всьому світі – OTP
Bank, Kraft Heinz, OKI, Bayer
CropScience та інші.
terrasoft.ua

лн
150 м чiв
Genesis

тува
корис чно
я
ic
м
о
щ

Рік заснування: 2009
Онлайн-медіа, ecommerce
Одна з найбільших в Україні
продуктових IT-компаній
(800 штатних працівників),
яка працює на ринках країн
Африки та Азії, а також США
та Європи. Восени 2018-го компанія запустила інвестфонд
для проектів у галузі медіа,
мобільного розроблення, AI
та здоров’я.
gen.tech

ообiг

товар

млн
$100

EVO
Рік заснування: 2008
Маркетплейси
Група компаній, що працює
в кількох країнах СНД. Щомісячна аудиторія маркетплейсів становить 121 млн
користувачів, а товарообіг
сягає майже $100 млн.
У групу маркетплейсів EVO
входять такі проекти, як
Prom.ua, Satu.kz, Deal.by,
Bigl.ua, Zakupki, Kabanchik.ua,
Kabanchik.by, MegaMaster.kz,
Crafta.ua, Vchasno.com.ua.
Улітку 2018 року відбулося
злиття з компанією Rozetka.
evo.company

SaaS-платформа для
ecommerce
У Competera є два великих
продукти: платформа для аналітики діяльності конкурентів
та сервіс цінової оптимізації.
Клієнтами Competera є понад
120 компаній із 26 країн світу,
серед них: OBI, Deloitte, Acer,
LG, Watsons, Panasonic та інші.
Офіси розташовані у трьох
країнах світу.
competera.net

ZeoAlliance
Рік заснування: 2010
Програмне забезпечення
для macOS
До ZeoAlliance входить кілька
популярних проектів, серед
них: ZeoBIT, що розробив
застосунок для оптимізації
роботи macOS Mackeeper,
Zoomsupport – 24-годинна
служба підтримки.
zeoalliance.com
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Ajax Systems
Рік заснування: 2011
Бездротові охоронні
системи й розумні будинки
Ajax розробляє розумну охоронну систему та пристрої
для розумного будинку. Продукція української компанії
має попит у кількох десятках
країн Європи, СНГ, Азії та
Південної Америки як якісна
альтернатива дорогим брендам. Виробництво відбувається в Україні.
У 2015 році стартап отримав
$1 млн інвестицій. Обсяги виробництва становлять понад
100 000 одиниць на місяць.

Kodisoft
Рік заснування: 2002
Інтерактивні столи для
громадських закладів
(зокрема ресторанів)
За 16 років існування компанія змінила кілька галузей
діяльності (але всі вони були
пов’язані з IT), однак наразі
найвідомішим продуктом
Kodisoft є інтерактивні столи
для ресторанів та інших
громадських закладів.
kodisoft.com

ajax.systems

ис.

100 т

етiв
гадж
iсяця
щом

YouScan – це сервіс для маркетологів, PR-фахівців і всіх,
хто хоче знати, що споживачі
думають про їхні продукти.
Сканує відгуки в соціальних
медіа, блогах і форумах та видає результат у вигляді зручних звітів.

Платіжні сервіси

youscan.io

paymentwall.com

iнвес

лн

тицiй

Рік заснування: 2009
Система моніторингу соціальних мереж та медіа

вестицiй

$37 м

YouScan

Рік заснування: 2010

Paymentwall має в портфоліо
кілька фінансових проектів,
що працюють у різних
країнах та виконують функції
від процесингу до гейтвея
для мерчантських акаунтів
(Brick, PayAlto, SpiderPipe,
Offerwall та інші).

ПЕРСПЕКТИВНI
СТАРТАПИ
н

$8,5 мл

Клієнтами сервісу є такі компанії, як Google, Яндекс, Coca
Cola, Nestle, Samsung на інші.

Paymentwall

73

People AI
Рік заснування: 2016
Платформа для менеджменту й управління відділом
продажів
People.ai аналізує активність
сейлз-менеджерів, спираючись на записи у CRM, спілкування з клієнтами в месенджерах та поштою.
У 2016 році отримав ангельські інвестиції в розмірі
$450 000 та інвестиції від
Garage Technology Ventures.
Протягом перших двох років
існування потрапив до інкубатора Y Combinator, став №1
у B2B-сегменті серед резидентів інкубатора та залучив
$37 млн інвестицій і перших
клієнтів.
people.ai

iн

Monobank
Рік заснування: 2017
Мобільний банк без
відділень
Перший в Україні й один із
перших у Європі мобільних
банків, який працює повністю без фізичних відділень.
За перший рік існування у
банку з’явилося понад
500 000 клієнтів в Україні.
Зараз команда займається
виходом на ринок Великобританії.
monobank.com.ua

700
ти

клiєн
тiв в
Укра
ïнi

с.

Allset
Рік заснування: 2015
Застосунок для бронювання
столиків і замовлення їжі
Allset – це сервіс для попереднього бронювання столиків і замовлення страв
у закладах, що дає можливість
клієнтам і закладам зменшити
час очікування. Застосунок
безкоштовний для користувачів, однак отримує комісію
10% від закладів.
Компанія працює більш ніж
у 1500 закладах 11 міст США
та обслуговувує приблизно
25 000 замовлень на місяць.
У 2016 та 2017 роках стартап
отримав $3,5 млн і $5 млн
інвестицій відповідно.
allsetnow.com
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$1.6

млн

Solar Gaps

Dmarket

Рік заснування: 2016
Перші у світі розумні
жалюзі, що збирають
сонячну енергію
Розумні жалюзі SolarGaps
використовують зону вікон
для накопичення зеленої
енергії та зменшення рахунків за електроенергію та викидів CO2. Протягом двох ро-

ків існування проект залучив $700 000 інвестицій:
від Європейської комісії,
Європейського банку, фонду
AVentures, Effective investments, ангельського інвестора,
HAX Accelerator, IoT Hub та
в межах успішних кампаній
на Kickstarter та Indiegogo.
Наразі проект має попередній продаж на $175 000
у сегменті B2C та $5 млн –
у B2B, а також контракти на
дистрибуцію є у 30 країнах
світу.
solargaps.com

с.

ти

Kwambio

Блокчейн-маркетплейс для
геймерів

Рік заснування: 2014
3D-друк
Kwambio – це виробнича компанія та розробник унікальних продуктів із впровадженням в різноманітні сфери
діяльності.
kwambio.com

н

л
$25 м

Рік заснування: 2017

Dmarket – це маркетплейс
на базі технології блокчейн,
який дає можливість геймерам перетворити власні ігрові досягнення на реальні
гроші. У 2017 році стартап
залучив $25 млн на ICO.
dmarket.io

Delfast

PassivDom

Cardiomo Care

Рік заснування: 2017

Рік заснування: 2016

Рік заснування: 2014

Виробництво
електровелосипедів

Автономні енергоефективні
будинки

Розумний гаджет для
моніторингу стану серця

Засновники PassivDom мали
на меті створити повністю
автономний будинок, який
можна самостійно надрукувати на 3D-принтері та не
потрібно під’єднувати до
централізованих мереж
електро- й водопостачання.
Зараз стартап будує такі будинки за ціною від $64 000.

Гаджет Cardiomo відстежує
серцевий ритм у режимі 24/7
і надсилає сповіщення з прив’язкою до геолокації у разі
виникнення проблем на телефони контактних осіб. У 2016
році проект вийшов до фіналу
програми нью-йоркського
Starta Accelerator і отримав від
нього $130 000 за 7% акцій.

passivdom.com

cardiomo.com

Український електробайк
Delfast 2017 року вийшов на
краудфандингову платформу
Kickstarter. Особливість моделі полягає в рекордному
запасі ходу на одному заряді. У 2017 році електробайк
Delfast увійшов до книги рекордів Гіннеса, проїхавши
без підзарядки 367 км.
delfastbikes.com

ICO

$4 м

Маркетплейс

У 2017 році стартап зібрав на
ICO $4 млн, а також залучив
як радників Джона Макафі
та Стіва Возняка для участі в
марафоні з пошуку багів.

Hideez має в портфоліо кілька
продуктів: розумний браслет
SafeBand, розумні мітки SafeTag, які вміють стежити за
речами та домашніми тваринами, а також розумний брелок Hideez Key.

YouTeam – маркетплейс для
побудови і найму розподілених команд з розроблення
програмного забезпечення.
YouTeam є четвертою українською компанією, що пройшла
престижну акселераційну програму Y Combinator в США.
Платформа надає доступ до
глобального пулу компаній
постачальників сервісів в
сфері розроблення ПЗ.

hacken.io

hideez.com

youteam.io

Рік заснування: 2015
Рік заснування: 2017

iнвести

цiй

Рік заснування: 2017
Hideez

Hacken

$190 ти

YouTeam

лн

Eкосистемний проект у
галузі кібербезпеки

ти
$700цiй
iнвес

ICO

цiй

ти
iнвес
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Онлайн-платформа, що
об’єднує репетиторів та
учнів

Distributed Lab
Рік заснування: 2014

Influ2
Рік заснування: 2017

Центр компетенцій із
технології блокчейн

Вирішення для мікротаргетингу рекламних
повідомлень

Distributed Lab займається
проектами на базі технології
блокчейн, організацією заходів і навчанням фахівців
у цій галузі. До команди проекту входять розробники,
дослідники й аналітики.

Проект з’явився влітку 2017
року. Восени 2017 отримав
ангельські інвестиції у розмірі $190 000 і виступив на
TechCrunch Disrupt. У травні 2018 року запустився у
відкритому доступі.

distributedlab.com

influ2.com

с.
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УКРАÏНА
НА IT-РИНКУ

70%
розроблення

1 24

мicце в Європi за
обсягом експорту
IT-послуг[19]

11

мicце у топ-50
розробникiв свiту[21]

30%

ЕКСПОРТ
IT-ПОСЛУГ

консалтинг, R&D,
аналiтика й iншi послуги

Прогнозований
обсяг експортноï
IT-iндустрi ï

позицiя серед 55
найпривабливiших краïн[20]

7

8,4
млрд

Обсяг
експортноï
IT-iндустрi ï, $

5,4
4,5

2,7

млрд

3

3,6

млрд

млрд

млрд

млрд

мicце у свiтi за якiстю та
ефективнiстю
фриланс-працiвникiв
2015

2016

2017

2018

2020

2025
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УКРАÏНА
НА IT-РИНКУ
До глобального
рейтингу
The 2018 Global
Outsourcing-100
увiйшли

18

украïнських IT-компанiй
та компанiй з офiсами в
Украïнi

Найбiльшi украïнськi IT-компанi ï вийшли за межi
аутсорсингу в класичному розумiннi та пропонують
консалтинг, розивають власну експертизу, вiдкривають
R&D-центри.

83
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SIGMA
SOFTWARE
Sigma Software пропонує найновіші
технологічні вирішення та консультує
у сфері інформаційних технологій.
Ми постачаємо найінтелектуальніші
вирішення вже понад 16 років нашим
замовникам у державному секторі,
автомобільній галузі, у сфері комунікацій, реклами, комп’ютерних ігор та
інших галузей.

Входячи до Sigma Group однієї з найбільших скандинавських ІТ-корпорацій – ми є світовим гравцем із понад
3700 робітниками у 12 країнах і понад
950 в Україні.

Нашi принципи

Наша мiсiя

Незалежно від проекту, за який ми
беремося, наші принципи залишаються незмінними: ми гарантуємо,
що ви отримаєте найкраще для вас
вирішення вчасно та в межах виділеного бюджету. І ще, ми завжди виконуємо свої обіцянки.

Надавати IT-послуги
першого класу, допомагаючи нашим замовникам досягати цілей
їхнього бізнесу.

Sigma

вхо

з рейт
ингом
Мiжна
родноï
асоцiац
спецiал
iï
iстiв з
аутсор
синг

у

ється

дотриму

ISO
1
9001:200 якiстю
Системи

Software

дить д
о
ТОП-10
0
найкра
щих
аутсор
си
компан нгових
iй у свi
тi
згiдно

sigma.software

Компанiя
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ня

управлiн

01
ISO 270
авлiння

упр
Системи
екою
ною безп
iй
ац
iнформ

R&D

У 2017 роцi компанiя заснувала Центр
дослiджень та розробок з трьома
регiональними хабами.

CSR

Sigma Software має на метi реалiзувати велику
iдею – створення сильного i стабiльного
середовища для розвитку iнформацiйних
технологiй в Украïнi через спiвпрацю з урядом,
покращення освiти, рекламування краïни як
великого центру iнформацiйних технологiй.
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SOFTSERVE
SoftServe – провідна українська ІТкомпанія, що працює у сфері розроблення програмного забезпечення та надання консультаційних послуг.
Ми трансформуємо та оптимізуємо
ведення бізнесу корпорацій та компаній. Головними сферами, для яких
SoftServe розробляє комплексні рішення, є охорона здоров’я, ритейл,
фінансові послуги, програмне забезпечення. SoftServe був заснований
1993 року у Львові. Сьогодні офіси
компанії знаходяться в 30 містах США,
ЄС, України, Болгарії та Польщі.

SoftServe працює у напрямку технологічних інновацій – від створення нестандартних ідей до розроблення та запровадження в життя
трансформаційних продуктів та
послуг. Наша робота з клієнтами базується на взаємодії, що орієнтована
на людські інтереси протягом усього
процесу, починаючи від створення
концепції до її втілення.

Клiєнти

Ключовi напрямки

Cisco, Atlassian, Bazaarvoice, Deutsche
Bank, Nordea, Liebherr, Logitech, IBM,
Panasonic, Cloudera.

info@softserveinc.com
softserveinc.com

•

Experience Design

•

Internet of Things

•

Big Data

•

AI/ML

•

Cybersecurity

•

Cloud/DevOps

•

Digital Experience Platforms

•

Mixed Reality

•

Blockchain

•

Robotics

У кiнцевому пiдсумку SoftServe дає можливiсть
пiдприємствам переосмислити свою вiдмiннiсть,
змiцнити своï позицi ï на ринку та рiшуче конкурувати в сучаснiй цифровiй свiтовiй економiцi.
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EPAM
Офіси в Україні: Київ, Харків,
Львів, Дніпро, Вінниця
5700 спеціалістів
Розроблення програмного забезпечення у сферах фінансів,
медіа, торгівлі, охорони здоров’я,
енергетики, страхування тощо.

88

$2 млрдi ï
омпан

оцiнка к

Ciklum

Infopulse

ELEKS

Офіси в Україні: Київ, Харків,
Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця
Понад 2600 спеціалістів

Офіси в Україні: Київ, Харків,
Львів, Одеса, Вінниця,
Житомир, Чернігів
Понад 1750 спеціалістів

Офіси в Україні: Київ, Львів,
Івано-Франківськ, Тернопіль
Понад 1100 спеціалістів

Створення програмного забезпечення у галузях ритейлу, фінтеху, медіа, туризму, індустрії
розваг тощо.

Клієнти:
Fidor Bank, Barklays, Canadian
Tires та інші.

Клієнти:
Google, Intel, Jabra, Thomas
Cook, Lenovo та інші.

epam.com
info@epam.com

ciklum.com
ciklum@ciklum.com

GlobalLogic
Офіси в Україні: Київ, Харків,
Львів, Миколаїв
Понад 3600 спеціалістів в
Україні

Luxoft
Офіси в Україні: Київ, Дніпро,
Одеса
Понад 3900 спеціалістів в
Україні
Розроблення програмного
забезпечення в галузях телекомунікацій, автомобілебудування, охорони здоров’я тощо.
Клієнти:
Deutsche Bank, UBS, Dell, Sabre
та інші.
luxoft.com
ir@luxoft.com

Розроблення програмних продуктів повного циклу в галузях
роздрібної торгівлі, мультимедіа та послуг зв’язку, медичних
технологій, автомобільної промисловості тощо.
Клієнти:
Fox, Oracle, Zappos, Adobe,
Panasonic та інші.
globallogic.com
prmarketing-ua@globallogic.com
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Розроблення та надання сервісів для всього життєвого
циклу ІТ-систем у галузях телекомунікацій, автомобільної
промисловості, страхування
тощо.
Клієнти:
Bosch, Microsoft, Vodafone, British American Tobacco та інші.

Послуги з розроблення програмних продуктів, консультування та забезпечення контролю якості у галузях ритейлу,
фінтеху, логістики, медіа тощо.
Клієнти:
Autodesk, Phoenix, Xceedium,
Havas та інші.
eleks.com
eleksinfo@eleks.com

infopulse.com
info@infopulse.com

Intellias

N-iX
Офіси в Україні: Львів, Київ
Понад 1600 спеціалістів
Розроблення програмного забезпечення та мобільних застосунків у галузях телекомунікацій,
фінтех, медіа, енергетики, авіації, освіти тощо.

Клiєнт
и:
Bosch,
Micros
oft,
Vodafo
ne

и:
Клiєнт
s,
s, Philip
n
e
Siem
ung
, Sams
Fujitsu

Офіси в Україні: Київ, Одеса,
Львів
Понад 1000 спеціалістів
Розроблення програмних продуктів у галузях автомобільної
промисловості, SaaS, Big Data
та Data Science тощо.

Клієнти:
Deutsche Post, Opentext, Delaware, Photon та інші.

Клієнти:
Nokia, Microsoft, Siemens, Playbuzz та інші.

n-ix.com
contact@n-ix.com

intellias.ua
info@intellias.com

Miratech
Офіси в Україні: Київ, Харків,
Вінниця
Понад 800 спеціалістів
Розроблення програмного
забезпечення у галузях телекомунікацій, страхування, туризму, банківського сектору,
охорони здоров’я тощо.
Клієнти:
Siemens, Philips, Fujitsu, Samsung, BNP Paribas та інші.
miratechgroup.com
info@miratechgroup.com
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Innovecs
Офіси в Україні: Київ,
Миколаїв
Понад 500 спеціалістів
Розроблення програмного забезпечення у галузях блокчейн, реклами та маркетингу,
охорони здоров’я, фінтех, освіти, телекомунікацій тощо.
Клієнти:
Zinga, edX, Wagner Brothers,
Neogames та інші.
innovecs.com

AMC Bridge
Офіси в Україні: Дніпро,
Хмельницький, Суми,
Чернівці
Понад 450 спеціалістів
Створення програмного забезпечення у галузях архітектури, інженерії та будівництва.
Клієнти:
Amadeus, AMD, aPriory, Albitech та інші.
amcbridge.com
contacts@amcbridge.com.ua
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Program-Ace
Офіси в Україні: Київ, Харків
Понад 100 спеціалістів

TEAM International Services

Softengi

Офіси в Україні: Київ, Харків,
Львів
Понад 300 спеціалістів

Офіси в Україні: Київ, Харків,
Чернігів, Житомир
Понад 200 спеціалістів

Розроблення програмного забезпечення у галузях охорони
здоров’я, телекомунікацій, медіа, фінансів, ритейлу тощо.
Клієнти:
Bond, Telenor, iTEAM Network,
ITC та інші.
teaminternational.com
sales@teaminternational.com

Розроблення програмного забезпечення у галузях агро, медіа, розваг, освіти, маркетингу
та реклами, фінтех, охорони
здоров’я, страхування тощо.
Клієнти:
Digimation, Hopster, GSN
Games, Wargaming та інші.
program-ace.com
rfp@program-ace.com
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Розроблення та тестування
програмного забезпечення
у галузях фінансових послуг,
телекомунікацій, екології,
відновлювальної енергії, авіації, транспорту і логістики,
охорони здоров’я тощо.
Клієнти:
Bank of Georgia, Enviance,
Inersoll Rand, AZIOT, Zeppelin
CAT та інші.
softengi.com

Itera
Офіси в Україні: Київ
Понад 150 спеціалістів
Розроблення програмних вирішень для бізнесу у галузях фінтех, електронної комерції, ритейлу тощо.
Клієнти:
Santander, Storebrand, Viams та
інші.
itera.no
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Офіси в Україні:
Івано-Франківськ
Понад 100 спеціалістів

Web- та мобільне розроблення
програмного забезпечення
у галузях медіа, фінтех тощо.
Клієнти:
Janam, InTix, FutureTix, Boca
Systems, Ukrainian Processing
Center та інші.

Artezio
Офіси в Україні: Харків
Понад 300 спеціалістів
Розроблення корпоративних
застосунків та програмного забезпечення у галузях фінансів та страхування, телекомунікацій, охорони здоров’я тощо.
Клієнти:
Swisscom, Beeline, Siemens та
інші.
artezio.ru

softjourn.com
info@softjourn.com
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DataArt
Svitla Systems
Офіси в Україні: Київ, Харків,
Львів, Чернівці, Черкаси
500+ спеціалістів

Офіси в Україні: Київ, Харків,
Львів, Дніпро, Одеса, Херсон
1200 спеціалістів в Україні

Розроблення та тестування
програмного забезпечення
у різних галузях.

Проектування, модернізація та
підтримка IT-вирішень в галузях
фінансів, охорони здоров’я,
туризму, медіа та інтернету
речей.

Клієнти:
InvoiceASAP, Inflection, Stanford

Клієнти:
BNP Paribas, IPM, Nielsen та інші.

svitla.com

dataart.ua
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UkraineInvest
Проект Кабінету Міністрів України про інвестиційні
можливості держави, що містить усі головні актуальні економічні показники, детальну інформацію про
можливості в кожній із галузей та довідкову інформацію про створення бізнесу в державі.
Зокрема, візові питання, інформацію про процедуру
реєстрації компанії тощо.
ukraineinvest.com

Державна агенцiя з питань електронного
урядування
Центральний орган виконавчої влади, який втілює
стратегічний вектор Кабміну з електронного урядування, інформатизації та розвитку інформаційного
суспільства в Україні. Створений у 2014 р.
Основні напрями діяльності:
розроблення та втілення електронних послуг та
електронного документообігу;
упровадження електронної демократії й електронної ідентифікації;
втілення Національної програми інформатизації;
відкриття даних;
стимуляція розвитку цифрової економіки;

В Україні є окремий виконавчий
орган, що займається впровадженням цифрової стратегії Кабміну
з розвитку України:
Державне агентство з
питань електронного
урядування.

Крім того, є спілка, що координує
потреби експертів галузі та держави щодо втілення реформ. А також
у травні 2018 року Міністерство економічного розвитку заявило про
курс на пiдтримку стартапiв
на рiвнi державноï полiтики.

упровадження електронної взаємодії реєстрів
й ведення реєстру реєстрів;
Державна iнновацiйна фiнансовокредитна установа (ДIФКУ)
ДІФКУ здійснює фінансову підтримку, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку реального сектора економіки й підтримки
інноваційних проектів компаній різних форм власності шляхом співінвестування або консорціумного
кредитування разом зі світовими інвестиційно-кредитними фондами.
difku.gov.ua
office@sfii.gov.ua

розвиток національного порталу gov.ua.
Серед проектів агенції – впровадження системи
ідентифікації MobileID, системи для взаємодії
реєстрів «Трембіта», оцифрування низки реєстрів,
упровадження у Земельний кадастр України технології блокчейн.
e.gov.ua
agency@e.gov.ua
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Hi-Tech Office
Заснований у 2016 року компаніями EPAM, Vodafone
Ukraine, Mastercard та «Київстар». Метою діяльності
є забезпечення взаємодії держави та бізнесу (адже
до Наглядової ради Hi-Tech Office входять представники Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Верховної Ради та Адміністрації Президента),
підтримка стартапів і великих інфраструктурних
проектів, сприяння законодавчій підтримці розвитку
інноваційної складової економіки.
ht-office.org
office@ht-office.org

ProZorro
Система для проведення тендерних закупівель
державними та публічними компаніями, яку створили волонтери й передали на державний баланс
2015 року. З 1 серпня 2016 року ProZorro стала обов’язковою для використання у всій країні. За кілька років існування система отримала декілька галузевих
нагород, серед яких міжнародна антикорупційна
нагорода від C5 Accelerate та USA Institute of Peace
(2018 рік) та Trust of the Future на Davos Awards.
У 2018 році видання Wired присвятило ProZorro велику статтю, де назвало систему найпрозорішою у
світі. Як пише видання, сьогодні – це 1500 аукціонів
на день та 1,4% ВВП економії для держбюджету.
prozorro.gov.ua
feedback@prozorro.ua
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Украïнський нацiональний фонд
стартапiв (Ukrainian National Startup Fund)
УНФС запустився восени 2018 року. У планах фонду
інвестувати 50 млн грн в українські стартапи протягом першого року існування.
Фонд фінансуватиме стартапи на етапах між
pre-seed та seed, що вже мають MVP, бізнес-план та
команду. Фокусуватиметься на компаніях, що працюють у галузі інтернету речей, блокчейну, штучного інтелекту, фінтеху, біотехнологій та медтеху, кібербезпеки, обороні й енергетики. Сума інвестицій від
національного фонду становитиме від $25 000 до
$75 000. Гроші надаватимуть у вигляді грантів.
Окрім грошової підтримки, УНФС надаватиме наставницьку й менторську, а також допомагатиме з
інформаційною підтримкою та маркетингом. Також
фонд буде працювати над залученням приватних
інвесторів, які будуть зацікавлені вкладати гроші
в проекти, що вже профінансовані державою.

Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi зв’язку
та iнформатизацi ï (НКРЗI)
Державний колегіальний орган, що підпорядковується Президентові України та здійснює державне регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та
надання послуг поштового зв’язку.
nkrzi.gov.ua
e_zvernen@nkrzi.gov.ua
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Kyiv Smart City

Агентство розвитку Днiпра

Міська ініціатива Києва, що об’єднує киян, бізнес
і владу міста задля розвитку розумної міської інфраструктури. Базується на принципах розумного й прозорого управління та перетворення Києва на інноваційне та прогресивне місто. У межах ініціативи
функціонує акселератор і хаб для проектів, що займаються розвитком міста.

Агентство розвитку міста Дніпра, створене за рішенням Дніпровської міської ради, займається розвитком інфраструктури міста та підвищенням його привабливості для інвесторів. Серед проектів Агентства –
індустріальний парк і науково-технологічний парк
«Академія». Також на його базі створено робочу групу Dnipro – Smart City. Робоча група займається
впровадженням проектів «розумного міста».

kyivsmartcity.com
team@kyivsmartcity.com

dda.dp.ua
info@dda.dp.ua

Smart City Lviv
Львівська міська рада 2015 року повідомила про
курс на інновації в місті за допомогою використання методів та інструментів підходу smart city. Втілення інновацій передбачає кооперацію між владою,
комунальними службами, громадянами та представниками бізнесу.
fb.com/lviv.smart.city

Smart City Kharkiv
Smart City Kharkiv – іміджевий проект Харкова
в межах проекту Invest Kharkiv, завдяки якому
відбувається впровадження інновацій у місті.
invest.kh.ua
invest_molod@city.kharkov.ua

КОРПОРАЦIÏ,
ЩО IНВЕСТУЮТЬ
У СТАРТАПИ
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Миронiвський
хлiбопродукт (МХП)
Один із найбільших агропромислових комплексів в Україні. До комплексу входить приблизно 20 підприємств, що створюють замкнений цикл виробництва продуктів
м’яса курки, і компанія займає приблизно 50% ринку в Україні й
експортує власні товари до 70 країн
світу. У структурі МХП є департамент,
що відповідає за впровадження
інновацій. Та, за даними Forbes, ця
агрокомпанія стала однією з перших в Україні у своїй галузі, що запровадила геоінформаційну систему для управління земельним
банком. У 2017 році МХП спільно
з RadarTech запустив власний акселератор MHP Accelerator для стартапів, що займаються аграрними
інноваціями.
mhp.com.ua
office@mhp.com.ua
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Укроборонпром

Киïвстар

Mastercard Ukraine

Райффайзен Банк Аваль

OTP Bank Ukraine

Державний концерн, до складу
якого входить понад 100 підприємств військової промисловості та
конструкторські бюро. У 2017 році
разом із інкубатором 1991 Open
Data Incubator, компанією Cyber
Guard і блокчейн-проектом Hacken
запустив акселераційну програму
з кібербезпеки. У 2018 році став
партнером інкубаційної агенції
Ukrinnovate, що займається
проектами в галузі оборони.

«Київстар» – це найбільший мобільний оператор в Україні, один із найбільших операторів фіксованого
інтернету та провайдер цифрових
послуг. На базі акселератора Radar
Tech компанія підтримує проекти у
телеком-акселераторі. Зокрема,
у галузі взаємодії з клієнтом, державного сектора, фінансів, розумного
будинку, B2B та over-the-top-контенту. Також оператор відкрив власні
безкоштовні курси з навчання роботи з великими даними.

Одна з найбільших міжнародних
платіжних систем підтримує акселераційні й інкубаційні програми,
а також фінтех-події та стартапи в
Україні. У 2017 році компанія запустила інкубаційну програму FINTECH
MASTER разом із інкубатором 1991,
інвестувала у смарт-браслет MAWI
Pay разом із «ПриватБанком». Разом
з «Ощадбанком» компанія запровадила безконтактну оплату в громадському транспорті.

«Райффайзен Банк Аваль» – один
із найбільших в Україні. У 2017 році
банк запустив підрозділ Raiffeisen
Digital HUB, який займається впровадженням та вдосконаленням
digital-продуктів. Зокрема, генерацією ідей для нових рішень або інтеграцією досвіду материнської групи.

OTP Bank входить у топ-20 найкрупніших банків України та до OTP
Bank Group – однієї з найкрупніших
фінансових інституцій Центральної
та Східної Європи. Разом із 1991
Open Data Incubator та НБУ банк
запустив інкубаційну програму
Open Banking Lab. Програма просуває концепцію відкритого
банкінгу та доступу до відкритих
(неконфіденційних) банківських
даних за допомогою API.

ukroboronprom.com.ua
kanc@ukroboronprom.com

kyivstar.ua
m.me/kyivstar

aval.ua
info@aval.ua

mastercard.ua
m.me/MastercardUkraine

otpbank.com.ua
call.operator@otpbank.com.ua

Альфа-Банк Украïна
ДТЕК
ДТЕК – найбільший в Україні енергохолдинг, до якого входять підприємства, що ведуть видобуток вугілля
і природного газу, виробляють
електроенергію, постачають тепло
й електроенергію та супутні послуги кінцевим споживачам.

Ощадбанк

UKRSIBBANK BNP Paribas
Group

У 2018 спільно з Radar Tech холдинг
запустив Energy Accelerator для проектів у галузі енергетики й підтримує стартапи, компанії та команди,
що пропонують вирішення для
потреб бізнесу в цій галузі.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
входить у топ-10 найбільших
українських банків. На базі Radar
Tech банк запустив акселераційну
програму POPCORP для пошуку,
розвитку та інтеграції інновацій у
банківській сфері.

dtek.com
info@dtek.com

ukrsibbank.com
info@ukrsibbank.com

Державний банк, один із найбільших в Україні. Разом із Mastercard
упроваджував систему безконтактної оплати у громадському транспорті та на об’єктах соціального
значення.
У 2017 році банк запустив програму
розвитку підприємництва «Будуй
своє», що пропонує, окрім спеціальних тарифів для бізнесу,
консультації та менторство. Банк
планує охопити 2 млн учасників.
oschadbank.ua
contact-centre@oschadbank.ua

У 2017 році «Альфа-Банк Україна»
відкрив підрозділ Alfa-Digital із командою повного циклу, що працює над мобільним застосунком,
інтернет-банкінгом та електронною
комерцією. Наприкінці року разом
із reactor.ua запустили конкурс
проектів для digital-банку.
alfabank.ua
ccd@alfabank.kiev.ua

Vodafone Ukraine
Vodafone – другий за розміром
абонентської бази мобільний оператор України. Компанія розвиває
цифрові послуги та послуги для
держави й бізнесу на базі великих
даних. У 2017 році оператор запустив лабораторію Big Data Lab для
IT-фахівців, керівників різного рівня,
аналітиків, маркетологів тощо.
vodafone.ua
m.me/VFUkraine
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