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ЯК ЕКСПОРТУВАТИ В КАНАДУ: ПОСЛУГИ У СФЕРІ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ



Ця публікація підготовлена та надрукована коштом Канадсько-українського проекту з під-
тримки торгівлі та інвестицій (CUTIS). Погляди та думки, висловлені в межах цього документа, 
належать його авторам і не відображають офіційну позицію Уряду Канади, Міністерства між-
народних справ Канади чи проекту CUTIS. 

CUTIS — проект технічної допомоги (2016–2020 рр.), що фінансується Урядом Канади через 
Міністерство міжнародних справ Канади. Проект реалізується Конференційною радою Кана-
ди спільно з Канадсько-українською торговою палатою. Метою проекту CUTIS є зменшення 
рівня бідності в Україні та підвищення сталого економічного розвитку шляхом збільшення 
українського експорту до Канади і залучення інвестицій з Канади до України. CUTIS підтримує 
малі та середні підприємства, зокрема підприємства, власницями і керівницями яких є жінки.
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РИНОК КАНАДИ

Канада займає близько 10 млн кв. км і є другою за площею країною в світі після Російської Фе-
дерації. Третє та четверте місця посідають Китай та США відповідно. Однак, попри приблизно 
таку ж саму площу, як у США, чисельність населення Канади є меншою майже вдесятеро —
близько 37,6 млн людей.

Географічний розподіл населення Канади дуже нерівномірний. Майже 90% канадців живуть у 
межах 160 км від кордону зі США у південній частині країни, а 60% — у двох провінціях: Онтаріо 
і Квебек. Населення Канади є переважно міським. 35% канадців мешкають в одному з трьох 
найбільших міст країни: Торонто (Онтаріо), Монреаль (Квебек) і Ванкувер (Британська Колум-
бія).

Атлантичні провінції:
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Британська Колумбія:
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Як експортувати в Канаду: Послуги у сфері інформаційно-комунікаційних технологій

Двома основними демографічними тенденціями є старіння населення та його постійний при-
тік за рахунок імміграції. Згідно з результатами перепису населення 2016 р.1, частка жителів Ка-
нади віком 65 років і старше складає 16,9%. Це на 2,1% більше за відповідний показник 2011 р., 
зафіксований попереднім переписом. Окрім того, уперше в історії Канади частка літніх людей 
віком 65 років і старше перевищує частку дітей до 14 років. Тобто наразі кожен шостий кана-
дець має 65 років і більше.

Кожен п’ятий канадець народився 
поза межами Канади. Згідно з резуль-
татами перепису населення 2016 р., в 
Канаді живуть 7,5 млн осіб, народже-
них за кордоном. Приблизно 1,2 млн 
прибули до Канади в період з 2011 
до 2016 р. Майже половина канадців, 
народжених за кордоном, походять із 
Азії, а ще третина — з Європи.

Джерело: Статистична служба Канади 

Джерело: Статистична служба Канади 

48%

28%
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Латинська Америка та Кариби

Африка

Інше

Канадці, народжені за кордоном, за 
регіоном походження, 2016 р.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: 
Торонто є найбільшим містом Канади. Його населення становить 2,7 млн осіб, але 
разом із містами-супутниками, що входять до складу так званого Великого Торонто, 
воно сягає 6,4 млн. Велике Торонто — четвертий за розміром ринок міської агло-
мерації у Північній Америці. Населення міста продовжує зростати на 100 тис. осіб 
щороку. Більше половини жителів Торонто народилися за межами Канади.

1 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2017016-eng.htm
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Близько 10% населення Канади (біля 3,5 млн осіб) має східноєвропейське походження. Трохи 
більше третини з них (приблизно 1,2 млн осіб) — це етнічні українці, і майже стільки ж — етніч-
ні поляки. Спільнота канадців українського походження була сформована чотирма хвилями 
імміграції, перша з яких бере свій початок ще з кінця ХІХ століття. Більшість етнічних українців, 
через зміну поколінь, вже давно інтегрована до канадського суспільства і втратила частину 
своєї національної ідентичності. Зокрема лише 12% канадців українського походження володі-
ють українською мовою.

Канада — це передова високотехнологічна країна з високим рівнем розвитку секторів ІКТ. По-
пит на висококваліфіковані кадри не лише серед нових випускників вищих навчальних закла-
дів у галузях науки, технологій, інженерії та математики (галузі STEM), але й серед досвідченого 
персоналу зростає зі швидкістю, яка випереджає здатність Канади готувати такі кадри в канад-
ських університетах. Наразі тенденції на ринку праці свідчать про те, що кількість спеціалістів 
з ІКТ, які наближаються до пенсійного віку, значно перевищує кількість тих, хто лише починає 
свою кар’єру.

Останнім часом федеральний уряд та уряди провінцій Канади, підприємства, які працюють у 
сфері цифрових технологій, та компанії приватного сектора дедалі активніше займаються по-
шуком рішень, спрямованих на підтримку канадського ІКТ-сектора, який динамічно розвива-
ється. Стратегії варіюються від політики заохочення імміграції висококваліфікованих технічних 
спеціалістів до навчання малих та середніх підприємств (МСП) тому, як найкраще використову-
вати глобальну екосистему послуг для налагодження партнерства та співпраці.

У підсекторах ІКТ-галузі Канади інновації дійсно продовжують успішно розвиватися, незважаю-
чи на виклики, пов’язані із дефіцитом висококваліфікованих кадрів. Від нових форм мультиме-
дійних цифрових розваг, що підтримуються культурними закладами країни, до нових застосун-
ків для машинного навчання та прогнозних технологій для фінансово-технологічного сектора, 
і до медичних технологій із підтримкою віртуальної реальності/доповненої реальності — Кана-
да лишається глобальним центром розвитку креативних технологій, незважаючи на менший 
розмір свого внутрішнього ринку порівняно із ринком США.

Відповідно до дослідження щодо Канади, яке нещодавно провела Міжнародна корпорація да-
них (International Data Corporation, IDC) з метою визначення рівня впровадження технологій 
в економіці Канади, 89% з 200 опитаних середніх та великих підприємств усвідомлювали, що 
цифрова економіка та такі рішення, як хмарні обчислення, могли б принести вигоду їхнім під-
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2 IDC, Digital Transformation in Canadian Enterprise (Міжнародна корпорація даних. Цифрова трансформація 
канадських підприємств): http://www.sapevents.edgesuite.net/previewhub/canada-digital-transformation/pdfs/
DXinCanadaInfoDoc_SAPApril6.pdf 
3 The Financial Post, від 19 липня 2018 р.: https://business.financialpost.com/technology/canadian-firms-at-risk-of-falling-
behind-on-digital-transformation-idc-study-finds

приємствам. Але тільки 38% канадських організацій впроваджували план цифрової трансфор-
мації2. Насправді лише 50% опитаних підприємств займалися цифровим стратегічним плану-
ванням, а 12% перебували на самому початку процесу інтеграції цифрових стратегій у свої 
короткострокові та довгострокові плани.

Новіші результати досліджень показують, що, наприклад, у секторі роздрібної торгівлі Канади 
77% підприємств роздрібної торгівлі не мають стратегій впровадження цифрових інновацій, 
що включають процеси, в основі яких лежать такі методи, як великі дані3. Із стрімким скоро-
ченням обсягів роздрібної торгівлі в традиційних магазинах країни та появою таких гігантів, як 
Amazon.com, таке запізніле впровадження може негативно вплинути на конкурентоспромож-
ність підприємств роздрібної торгівлі Канади. Чим частіше про такі історії дізнаватимуться ка-
надські підприємства, тим більше компаній розширюватимуть свої бюджети на впровадження 
цифрових інновацій.

І поки дві третини канадських підприємств лише збираються активно інтегрувати цифрову 
трансформацію у свої корпоративні стратегії, існує широкий спектр можливостей (як на вну-
трішньому, так і на зовнішньому ринках) для постачальників у таких галузях, як менеджмент 
і аналіз великих даних, моделі SaaS та PaaS, корпоративне програмне забезпечення й марке-
тингові технології у сфері роздрібної торгівлі.

Тоді як 90% населення Канади живе в межах 160 км вздовж кордону зі США, кластери ІКТ-галузі 
Канади простягаються від узбережжя до узбережжя, а більша частина їхньої діяльності зосере-
джена в коридорах Оттава – Монреаль та Торонто – Ватерлоо на сході та у Калгарі й Ванкувері 
на заході.

Місце розташування канадських технологічних центрів має значення особливо на етапі вихо-
ду на ринок, оскільки географія країни може бути головним чинником, що впливає на витрати, 
пов’язані із проникненням на ринок, розвитком та послугами, які надаються особисто.

Час прямого перельоту від Атлантичного узбережжя на сході до Тихоокеанського узбережжя 
на заході становить приблизно 6,5 години. Незважаючи на те, що між економічними центрами 
курсує достатньо авіарейсів, відсутність конкуренції на ринку авіаперевезень Канади робить 
внутрішні авіарейси значно дорожчими у порівнянні з Європою, США та Азією. Таким чином, 
таргетинг за ключовим словом «Канада» — це необов’язково найкращий підхід під час розро-
блення плану виходу на ринок. Радше визначення профілю ідеального замовника та чіткої цін-
нісної пропозиції може призвести до звуження географічного таргетингу до одного або двох 
ключових місць.

Монреаль

Ватерлоо

Ванкувер Калгарі

Оттава

Торонто
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ОСНОВНІ ФАКТИ ПРО ІКТ-ГАЛУЗЬ КАНАДИ4:

• Коридор Торонто – Ватерлоо — другий за розміром ІТ-кластер у Північній Америці (після 
Каліфорнії).

• Торонто посідає 5-е місце серед глобальних міст, що займають передові позиції у галузі ви-
соких технологій.

• У Канаді нараховується 34 тис. ІТ-компаній (які займаються програмним забезпеченням та 
надають послуги в сфері комп’ютерних технологій).

• У 85% ІКТ-компаній працює менше 10 осіб.

• Трохи більше чверті робочої сили в галузі ІКТ становлять жінки.

• Топ-250 канадських ІКТ-компаній генерують більше половини доходів ІКТ-галузі Канади.

4 Savills, звіт Tech Cities 2017: https://www.savills.co.uk/research_articles/229130/214220-0

ІКТ-екосистема

ПОЛІТИКА
Нормативно-правове, політичне та ділове 
середовище

• Канадська Комісія з питань радіо, телебачення та 
телекомунікацій (CRTC)

• Міністерство інновацій, науки й економічного розвитку 
Канади (ISED)

• Міністерство промисловості

РИНКИ
Мережі, клієнти

• Іноземні консульства
• Організації сприяння торгівлі
• Служба торговельного представника

НАУКА
Науково-дослідні інститути, технічні інститути, 
наукові установи

• Центр дослідження комунікацій
• Університет Торонто
• Університет Ватерлоо
• Національна науково-дослідна рада

КОМПАНІЇ
Оператори мереж мобільного зв'язку, 
виробники обладнання, сервісні компанії, 
великий бізнес, стартапи

• IBM  • Black Berry
• Nokia  • Open Text
• CGI Group

ЛІДЕРСТВО
Галузеві асоціації, урядові та неурядові 
організації

• Асоціація підприємств інформаційних технологій 
Канади (ITAC)

• Рада з питань інформаційних та комунікаційних 
технологій (ICTC) – Інформаційний центр кабельного 
телебачення (CTIC)

• Канадське товариство обробки інформації (CIPS)
• Канадський альянс передових технологій (CATA Alliance)
• Компанія WCT-FCT («Жінки в комунікаціях та 

технологіях»)

ІНФРАСТРУКТУРА
Електроенергія, широкосмуговий інтернет та 
мобільні мережі

• BCE («Белл Канада», оператор зв’язку)
• TELUS (канадська національна телекомунікаційна 

компанія)
• Rogers Communications (канадська телекомунікаційна та 

медіакомпанія)

ФІНАНСИ
Банки, бізнес-ангели та венчурні капіталісти

• CVCA (Канадська асоціація венчурного та приватного 
капіталу)

• BDC (Банк розвитку бізнесу Канади)
• Реальні венчурні підприємства

ДОПОМІЖНІ СТРУКТУРИ
Акселератори, інкубатори, технологічні 
центри, центри передового досвіду, державні 
програми (федеральні, провінційні, 
регіональні, муніципальні)

• Communitech  • Accelerator Centre
• MarS   • DMZ
• Innovation Guelph

Джерело: Gateway to Trade
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У 2018 р. внесок ІКТ-галузі у ВВП Канади становив приблизно 87 млрд CAD (у цінах 2012 р.). При 
цьому програмне забезпечення та комп’ютерні послуги становили 48% цієї суми, або понад 41 
млрд CAD. У 2018 р. ІКТ-сектор зріс на 3,7%, випередивши на 1,4 в.п. зростання канадської еко-
номіки в цілому, яке становило 2,3%. Найбільші темпи зростання спостерігалися у підсекторах 
програмного забезпечення та комп’ютерних послуг, а також оптової торгівлі продуктами ІКТ: 
на 7,7% та 11,4% відповідно.

Сектор ІКТ Канади складається з понад 41 500 підприємств. Переважна більшість ІКТ-компаній 
Канади займаються програмним забезпеченням та комп’ютерними послугами5. У 85% підпри-
ємств сектора ІКТ працюють менше 10 осіб. Лише у 0,2% компаній цього сектора працюють 
понад 500 осіб.

Джерело: Міністерство інновацій, науки й еко-
номічного розвитку Канади. Профіль ІКТ-сектора 
Канади, 2018 р.

Програмне забезпечення та комп’ютерні 
послуги

Оптова торгівля ІКТ

Комунікаційні послуги

Виробництво ІКТ

Компанії із розбивкою за ІКТ-
підсекторами, 2018 р.

89,2%

5,0%

3,3%2,5%

Продажі ІКТ-продуктів та інших товарів дедалі більше залежать від підтримки галузі ІКТ-послуг. 
У 2018 р. було експортовано приблизно 78% ІКТ-продуктів, вироблених у Канаді, тоді як експорт 
програмного забезпечення та комп’ютерних послуг становив 11% від експортних доходів за 
2017-й (останній рік, за який є дані).

У 2017 р. канадський експорт телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг пе-
ревищив $10,6 млрд. При цьому 10 найбільших ринків, на які експортуються канадські ІКТ-по-
слуги, включають:

Країна Канадський експорт 2016 р. у вартісному вимірі
($ тис.)

Сполучені Штати Америки 5 068 700

Франція 651 900

Великобританія 276 900

5 Міністерство інновацій, науки й економічного розвитку Канади. Профіль ІКТ-сектора Канади, 2018 р.: https://www.
ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/vwapj/ICT_Sector_Profile2018_eng.pdf/$file/ICT_Sector_Profile2018_eng.pdf
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Країна Канадський експорт 2016 р. у вартісному вимірі
($ тис.)

Нідерланди 273 100

Швейцарія 106 400

Німеччина 103 400

Ірландія 71 700

Австралія 71 700

Бразилія 59 600

Мексика 46 800

Джерело: Код 9 — телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги (EBOPS 2010), обсяг канадсько-
го експорту, 2016 р. База даних із торгівлі послугами Міжнародного торгового центру (ITC), Конференції 
Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку (UNCTAD), Світової організації торгівлі (WTO), на 
основі статистики Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (http://www.trademap.
org/)

Країна Канадський імпорт 2016 р. у вартісному вимірі
($ тис.)

Сполучені Штати Америки 2 504 100

Індія 516 800

Великобританія 270 900

Франція 100 300

Нідерланди 97 300

Німеччина 80 700

Бразилія 78 500

Швейцарія 64 900

Китай 40 000

Ізраїль 40 000

У 2017 р. Канада імпортувала програмне забезпечення та комп’ютерні послуги на $4,8 млрд. 
Десятьма кращими країнами-постачальниками були: 

Джерело: Код 9 — телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги (EBOPS 2010), обсяг імпорту, 
2016 р. База даних із торгівлі послугами Міжнародного торгового центру (ITC), Конференції Організації 
Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку (UNCTAD), Світової організації торгівлі (WTO), на основі стати-
стики Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (http://www.trademap.org/)
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Отже, значний обсяг канадського імпорту ІКТ-послуг походить із Західної Європи. При цьому 
п’ять країн увійшли до першого десятка постачальників, а їхній сукупний показник становить 
13,3% від загальної вартості імпорту, або майже $614 млн, що перевищує показник Індії. Хоча, 
враховуючи значно нижчу вартість робочої сили в Індії, можна було б очікувати, що її фактична 
частка у сфері постачання ІКТ-послуг до Канади могла б бути більшою, ніж у країн Західної Єв-
ропи. У цілому дуже незначна кількість інших ринків, що лише розвиваються, які є постачаль-
никами ІКТ-послуг в Азії або у Східній Європі, продемонстрували помітний обсяг постачання у 
доларовій вартості.

Телекомунікаційні послуги,  топ-10 країн-постачальників послуг до Канади,
% від вартості імпорту, 2016 р.

0,4% 0,5% 0,6% 2,0% 2,4% 2,8%

8,0%

14,6%

23,5%

31,0%

Китай Німеччина Японія Нідерланди Бразилія Франція Філіппіни Велико- 
британія

ЄС-28 США

Джерело: Код 9.1 — телекомунікаційні послуги (EBOPS 2010), обсяг імпорту, 2016 р. База даних із торгівлі 
послугами Міжнародного торгового центру (ITC), Конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та 
розвитку (UNCTAD), Світової організації торгівлі (WTO), на основі статистики Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) (http://www.trademap.org/)

Комп’ютерні послуги,  топ-10 країн-постачальників послуг до Канади,
% від вартості імпорту, 2016 р.

Джерело: Код 9.2 — комп’ютерні послуги (EBOPS 2010), обсяг імпорту, 2016 р. База даних із торгівлі по-
слугами Міжнародного торгового центру (ITC), Конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та 
розвитку (UNCTAD), Світової організації торгівлі (WTO), на основі статистики Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) (http://www.trademap.org/)

Швейцарія Швеція Франція Ірландія Індія СШАНідерланди Німеччина

1,4% 1,5% 2,2% 2,2% 2,6% 2,8% 4,4%

17,2% 19,1%

51,8%

Велико- 
британія

ЄС-28
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Високі економічні показники ІКТ-сектора Канади, які спостерігалися протягом останніх років, 
забезпечувалися підсектором програмного забезпечення та комп’ютерних послуг. У 2017 р. 
цей підсектор продемонстрував значне зростання в структурі ВВП (+5,4%), доходів (+6,8%) та 
зайнятості (+5,5%).

Це зростання пов’язане головним чином із продажами на внутрішньому ринку, які становили 
понад 85% від доходів канадського підсектора програмного забезпечення та комп’ютерних по-
слуг за 2017 р.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ (ШІ)

Протягом кількох останніх років у Канаді багато компаній оголосили про початок або розши-
рення науково-дослідної діяльності в царині штучного інтелекту, створивши сотні висококвалі-
фікованих робочих місць у галузі програмного забезпечення та комп’ютерних послуг. 

Обсяг фінансування канадських компаній, які працюють у галузі 
штучного інтелекту, в 2018 р. зріс на 51% у порівнянні з 2017 р.6 Про-
тягом наступних 5–10 років у сфері ШІ-технологій очікується більше 
досягнень, аніж за останні три десятиліття.

Деякі з розробок у сфері застосування штучного інтелекту, які мають 
з’явитися у найближчій перспективі, включають промислову робото-
техніку, роботизовану медичну допомогу, інтелектуальні ігри, про-
грамне забезпечення для фінансового прогнозування, алгоритми 
аналізу великих даних у галузі охорони здоров’я та біоінформатики, 
безпілотну доставку вантажів та безпілотники швидкої допомоги. 
Очікується, що до 2025 р. вартість канадського ринку штучного інте-

6 Міжнародна мережа компаній Прайсвотерхаус Куперс, повний звіт по Канаді за 2018 р. (Money Tree Canada Full 
Year 2018 Report): https://www.pwc.com/ca/en/technology/publications/pwc-cb-insights-moneytree-canada-q4-18-full-
year-2018.pdf

Розробка 
консолей/

онлайн-ігор

Розробка 
технологій 
віртуальної 
реальності/
доповненої 
реальності

Графічний 
дизайн та 
цифровий 
маркетинг

Розробка 
мобільних 

ігор

Аудіовізуальна 
продукція

Конвергентні 
цифрові медіа

Анімація

ТВОРЧІ МЕДІА

Розробка 
розміщених 
застосунків

Послуги
із забезпе-

чення 
якості

ШІ/
прогнозні 
технології

Вбудоване/
настільне 

програмне 
забезпечення

Розробка 
мобільних 
застосунків

Розробка 
корпора-
тивних 

платформ

ПОСЛУГИ
З РОЗРОБКИ 

ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Підсектори, пов’язані з IT

Джерело: Gateway to Trade
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лекту становитиме від 3,7 до 5,3 млрд CAD. За оцінками, до 2025 р. у Канаді з’явиться попит на 
45–63 тис. експертів із ШІ-технологій у різних галузях промисловості, таких як роздрібна торгів-
ля, банківські послуги, транспорт, виробництво та охорона здоров’я. 

Серед навичок, пов’язаних із ШІ, найбільшим попитом користуватимуться7:

• Менеджери комп’ютерних та інформаційних систем.

• Комп’ютерні інженери (за винятком інженерів та дизайнерів програмного забезпечення).

• Аналітики баз даних та адміністратори баз даних.

• Комп’ютерні програмісти і розробники інтерактивних медіа.

• Технічні менеджери.

• Аналітики та консультанти інформаційних систем.

• Інженери та дизайнери програмного забезпечення.

• Техніки та механіки промислових приладів.

• Персонал з управління інформацією у сфері охорони здоров’я. 

КІБЕРБЕЗПЕКА ТА АНАЛІТИКА ДАНИХ

Кібербезпека та аналітика даних обумовлюють певну частку зростання в підсекторі програм-
ного забезпечення та комп’ютерних послуг. Канадський ринок програмного забезпечення та 
послуг із кібербезпеки був оцінений у близько $2 млрд у 2017 р., що майже на 8,2% більше, ніж 
у 2016 р. Незважаючи на менший розмір, ринок аналітики даних також щорічно зростає на 
понад 8%, сягнувши $700 млн у 2017 р.

Міністерство громадської безпеки Канади (Public Safety Canada) встановило, що 70% канадських 
підприємств зазнавали кібератак, середня вартість кожної 
з яких становила $15 тис. Дедалі ширше висвітлення за-
собами масової інформації зламаних споживчих систем 
спонукає уряд Канади до потужної підтримки інновацій у 
цьому секторі.

Канадські фахівці з ІТ-безпеки називають такі основні шля-
хи, через які кіберзлочинці отримують доступ до систем:

• Мобільні пристрої.

• Вразливі застосунки сторонніх розробників.

• Недбалі партнери, продавці та замовники, які перебу-
вають на нижчому рівні виробничо-збутового ланцюга.

Попит на аналіз поведінки користувачів та суб’єктів го-
сподарювання (user and entity behavior analytics — UEBA)8, 
а також послуги з хмарного доступу, зростає навіть серед 
малих підприємств (і сягне $200 млн в обсязі глобального доходу до 2020 р.).

До 2023 р. у Канаді з’явиться попит на 40–53 тис. практикуючих фахівців із кібербезпеки, таких 

7 Information and Communications Technology Council, Forecasting Labour Demand for Artificial Intelligence Talent 
in Canada: 2018–2025 рр. (Рада з питань інформаційних та комунікаційних технологій: прогноз щодо попиту 
на кваліфіковані кадри у сфері штучного інтелекту в Канаді у 2018–2025 рр.): https://www.ictc-ctic.ca/wp-content/
uploads/2019/01/ICTC_Forecast-AI_2018-1.16.19.pdf 
8 Аналіз поведінки користувачів та суб’єктів господарювання (UEBA) – це один з процесів із забезпечення кібер-
безпеки, під час якого реєструється звичайна поведінка користувачів з метою виявлення будь-якої незвичайної 
поведінки або випадків, коли фіксуються будь-які відхилення від норми
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як сертифіковані фахівці з безпеки інформаційних систем, архітектори систем безпеки, інжене-
ри систем безпеки та фахівці з питань безпеки. Загалом буде потреба у понад 100 тис. спеціа-
лістів у сфері кібербезпеки, таких як етичні хакери, технічні спеціалісти з комп’ютерних вірусів, 
оцінювачі вразливості та аудитори безпеки мереж.

Ці практикуючі фахівці повинні володіти, серед іншого, відповідним набором навичок, необ-
хідним для виявлення безпекових проблем, реагування на витік даних, забезпечення безпеки 
та надійності онлайн-трансакцій і захисту передачі даних9.

Річний обсяг канадського ринку послуг програмного забезпечення у сфері великих даних оці-
нюється у $1,5 млрд. Це забезпечується головним чином за рахунок аналітики та адаптивного 
навчання10. Що стосується доходів, канадський ринок послуг у сфері великих даних, включаю-
чи канадських та іноземних постачальників, генерує понад $1,1 млрд щорічно.

Зі збільшенням інвестицій у даний підсектор очікується, що цей ринок зросте удвічі до 2020 р.11 
Підібрати персонал та кваліфіковані кадри для досліджень та розробок у сфері великих даних 
складно з огляду на відносно унікальне поєднання математичних, статистичних та ділових на-
вичок, необхідних для роботи у цій галузі.

Постійний дефіцит кваліфікованих кадрів посилюється через недостатню кількість програм ви-
щої освіти у нових секторах ІКТ Канади. Більше половини канадських компаній, що працюють 
у сфері великих даних, базуються в Онтаріо. А в Квебеку та Британській Колумбії розташована 
третина таких компаній.

Оскільки підприємства дедалі більше покладаються на хмарну (cloud) інфраструктуру, таку як 
Amazon AWS, для розміщення своїх програмних рішень у сфері великих даних, може виникну-
ти потреба розділити фахівців з аналізу даних на дві категорії:

9 Рада з питань інформаційних та комунікаційних технологій. Попит на фахівців із кібербезпеки в Канаді: 2017–2023 
рр.: https://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2019/02/ICTC_Forecast-Cybersecurity_1.31.19.pdf 
10 Big Data big deal in Canada? Channel Buzz (Стаття Channel Buzz «Великі дані є проблемою для Канади?») 
11 Big Data and the Intelligence Economy, Information and Communications Technology Council (Великі дані та економіка 
інтелекту. Рада з питань інформаційних та комунікаційних технологій)

Scalar www.scalar.ca

Calian Group www.calian.com

Groupe Alithya www.alithya.com

Mircom Group of Companies www.mircom.com

Absolute Software www.absolute.com

ESI Technologies www.esitechnologies.com

Appnovation www.appnovation.com

eSentire www.esentire.com

MOBIA Technology Innovations www.mobia.io

Cistel www.cistel.com

10 найкращих канадських компаній у сфері безпеки інформаційно-
комунікаційних технологій

Джерело: Branham Group Inc., Branham300, 2018 р.
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• Спеціалісти/інженери з обробки даних, відповідальні за перетворення спостережуваних да-
них у бізнес-аналітику.

• Операційні менеджери, відповідальні за підтримку та усунення неполадок як внутрішніх, так 
і хмарних систем та мереж.

Таких працівників стає дедалі складніше знайти без високої кваліфікації в області хмарних об-
числень. Особливо це стосується операційних менеджерів, не знайомих з такими послугами, 
як AWS. Розвиток інтернету речей (Internet of Things) та, як наслідок, розвиток аналітики речей 
(Analytics of Things) ще більше ускладнюватимуть пошук фахівців з аналізу даних. Рада з пи-
тань інформаційних та комунікаційних технологій (Information and Communications Technology 
Council, ICTC) прогнозує, що ця роль ставатиме дедалі більш спеціалізованою, адже великі дані 
починають впроваджуватися у таких сферах, як управління ризиками, глибоке навчання (deep 
learning), автоматизація та робототехніка, аналіз міжмашинної взаємодії, оптимізація марке-
тингу та електронна комерція. Унаслідок такої динаміки Рада з питань інформаційних та кому-
нікаційних технологій прогнозує, що до 2020 р. у Канаді будуть безпосередньо зайняті понад 
40 тис. фахівців з аналізу даних12.

ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ, ДОПОВНЕНОЇ ТА ЗМІШАНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ

Глобальний дохід від технології віртуальної 
реальності за 2017 р. було оцінено у $6 млрд. 
Приблизно 250 канадських компаній працюють 
над застосуванням технологій віртуальної та до-
повненої реальності у промисловості та у сфері 
досліджень і розробок, тоді як впровадження 
цих технологій у сфері масового споживання і 
досі залишається на експериментальному рівні. 
Кількість канадських компаній, які в основному 
працюють над технологією віртуальної реаль-
ності, зросла на 22% з 2014 р. Найбільше зростан-
ня рівня впровадження технологій віртуальної, 
доповненої та змішаної реальності в Канаді спо-
стерігається у сфері розважальних застосунків:

• Арени віртуальної реальності, орієнтовані на 
споживача.

• Змішані/конвергентні медіарозваги. 

Більше двох третин компаній зосереджуються 
на проектах, пов’язаних із контентом, на від-
міну від застосунків, орієнтованих на бізнес. Канадська телерадіомовна корпорація (Canadian 
Broadcasting Corporation, CBC) лідирує у сфері розробки технологій віртуальної реальності для 
масового ринку.

Освіта та гейміфікація у корпоративній сфері — це перспективні напрямки, але їхнє широке 
впровадження ще попереду. Впровадження у сфери енергетики, навколишнього середовища 
та передові галузі промисловості зростає, що, ймовірно, стимулюватиме приваблення венчур-
ного капіталу та зростання витрат на дослідження і розробки.

12 Big Data and the Intelligence Economy, Information and Communications Technology Council (Великі дані та економіка 
інтелекту. Рада з питань інформаційних та комунікаційних технологій)
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Однак вітчизняні фінансові установи досі побоюються ризиків, тому канадські компанії нама-
гаються залучати міжнародний венчурний капітал. Науково-дослідний і навчальний центр 
Sheridan Screen Industries Research and Training Centre (SIRT) у Торонто — це головне джерело 
інноваційної діяльності в сфері дослідження й розробки мультимедійних технологій та медій-
них технологій з ефектом присутності. Джерело http://pulseonvr.ca/companies/ веде перелік ка-
надських фірм, які спеціалізуються на технологіях віртуальної, доповненої та змішаної реаль-
ності, що постійно поповнюється. 

БЕЗДРОТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПОСЛУГИ НА ОСНОВІ 5G

Очікується, що широке впровадження 5G-технологій відкриє нову еру цифрових мереж, які 
забезпечуватимуть безперервний адаптивний зв’язок з ефектом занурення, пов’язаний із без-
межними новими можливостями й інноваціями.

Канада, проте, досі рухалася доволі повільно у напрямку розгортання 5G-інфраструктури. Мі-
ністерство інновацій, науки й економічного розвитку Канади (Innovation, Science and Economic 
Development Canada, федеральне міністерство, яке відповідає за весь канадський бездротовий 
діапазон частот) видало декілька ліцензій у відносно низькому діапазоні 600 MHz у квітні 2019 
р.13 Хоча діапазон 3,5 GHz вважається набагато важливішим для 5G-технологій, відповідні ка-
надські аукціони з розподілу частот не проводитимуться до 2020 і 2021 рр. Незважаючи на те, 
що Канада дещо запізнюється із впровадженням, випробувальне обладнання для 5G встанов-
лено в низці міст у контексті підготовки країни до глобальної конкуренції.

5G в Канаді допоможе повною мірою реалізувати по-
тенціал поточних і новітніх технологій, таких як хмарні 
застосунки, інтернет речей, програмне забезпечення 
для обробки великих даних та віртуальної/доповненої 
реальності. У деяких галузях моніторинг і контроль, 
пов’язаний із опрацюванням великого обсягу даних, 
буде повністю централізований і дистанційно керо-
ваний. Так, наприклад, у більшості міст Канади ціни 
на житлову нерухомість останніми роками сягнули 
рекордно високого рівня. Для багатьох канадців про-
живання на розумній відстані від місця роботи стало 
доволі проблематичним. Запровадження масштабної 
автоматизації процесів, дистанційної присутності та 
віддаленої роботи призведе до подальшого зменшен-
ня залежності від споруд з цегли та бетону як місця ро-
боти і потенційно зменшить попит на малодоступне 
міське житло.

Застосунки з підтримкою віртуальної/доповненої ре-
альності на основі 5G становлять приклад інновації, яка може перетворити такий сценарій на 
реальність. Й інші галузі канадської економіки також мають побачити такий технологічний 
прогрес як наслідок впровадження 5G. У світлі перспектив впровадження бездротового відео 
надвисокої чіткості та каналів із незначною затримкою сигналу сектор охорони здоров’я буде 
трансформований внаслідок потенційної появи застосунків з підтримкою дистанційної меди-
цини, такої як дистанційна роботохірургія. Агротехнології, які вже стали піонерами впрова-
дження застосунків інтернету речей, відчують справжні переваги від перебування «завжди на 
зв’язку», пов’язані з 5G, від ведення тваринницького господарства до управління культурами 

13 Financial Post: Canadian wireless operators spend $3.5 Bin 5G spectrum auction, April 10, 2019 (Канадські оператори 
бездротового зв’язку витратять $3,5 млрд на аукціоні частот 5G-спектру. Стаття від 10 квітня 2019 р.)
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14 Jonathan Shaanan, Ferst Capital Partners, Fintechs Serving Canadians: Which Verticals Are Thriving, September 2017 
(Розробники фінансових технологій на службі у канадців: які вертикалі успішно розвиваються. Вересень 2017 р.): 
https://betakit.com

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ФІНАНСОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРА КАНАДИ — ВІД ПІДПРИ-
ЄМСТВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ПЕРЕДСТАРТОВОМУ ЕТАПІ, ДО ЗРІЛИХ КОМПАНІЙ14

Два напрямки, які демонструють найбільший поступ в Канаді, це платежі та креди-
тування. В кожному з них понад третина стартапів перебувають на етапі розширен-
ня. Тож не дивно, що ці два напрямки також мають найбільшу кількість учасників; 
кожен з них налічує понад 45 стартапів, які переповнюють простір.

Хоча управління статками і приватні фінанси становлять найбільш популярні 
напрямки серед підприємців, лише деякі стартапи досягли етапу розширення (від-
повідно 8% і 17%), що робить ці обидва напрямки найбільш складними з огляду на 
нарощування обертів.

З іншого боку, контроль відповідності та інфраструктура й банківські послуги 
для підприємців — це напрямки, що не привабили багато підприємців. Проте коли 
канадська винахідливість застосовується у цих секторах, результати видаються до-
волі успішними. В обох напрямках майже третина стартапів перебувають на етапі 
розширення.

Краудфандинг стикається із деякими значними перешкодами, які має подолати. 
Ще не було жодної канадської краудфандингової компанії, яка б досягла етапу роз-
ширення.

Застосунки для криптовалюти і блокчейну менший період часу перебувають на 
передстартовому етапі. З іншого боку, ці застосунки мають проблеми з виходом із 
початкового етапу, адже лише одна компанія досягла етапу розширення.

Напрямок корпоративних фінансів залишається одним із найменш привабли-
вих для підприємців, незважаючи на те, що компанії-розробники Wave Accounting 
і Freshbooks становлять два приклади найбільших історій успіху в фінансово-техно-
логічному секторі Канади.

Хоча напрямок кредитування доволі перенасичений учасниками і демонструє по-
мітний поступ порівняно з іншими напрямками, іпотечне кредитування як окремий 
субсегмент не набирає достатніх обертів. Ринок іпотечного кредитування Канади 
масивний, але малоінноваційний.

Страхування — це третій з найбільш насичених учасниками напрямків у Канаді, 
виходячи з кількості стартапів. Втім, з огляду на те, що третина відповідних стартапів 
перебуває на передстартовому етапі, підприємці, які працюють у цій сфері, ще ма-
ють багато можливостей для інновацій.

на основі прогнозування, інтегрованого у ланцюг постачання в режимі реального часу.

Звичайно, можливості застосування 5G в різних виробничих та споживчих галузях економіки 
Канади безмежні, і ІКТ-компанії, які розробляють рішення із використанням потенціалу цієї тех-
нології, матимуть великі перспективи.
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У 2018 р. у канадській економіці було зайнято понад 1,3 млн ІКТ-фахівців. При цьому темпи 
зростання зайнятості в галузі ІКТ становили 3,8% порівняно з лише 1,3% в економіці загалом15.

Рівень безробіття в галузі ІКТ у 2018 р. становив 2,6% у порівнянні із загальнонаціональним 
рівнем безробіття 5,8%. Через значне зростання попиту на ІКТ-фахівців, більшу кількість спеці-
алістів, які досягають пенсійного віку, та відносно низькі темпи підготовки нових випускників 
вищих навчальних закладів, які лише починають свою кар’єру, ІКТ-економіка поглинає майже 
всі наявні кваліфіковані кадри.

Високі показники сектора, досягнуті в 2018 р., супроводжувалися зростанням зайнятості на 8% 
у підсекторі програмного забезпечення та комп’ютерних послуг. В цілому цей підсектор разом 
із підсектором комунікаційних послуг забезпечують 85,5% зайнятості у секторі ІКТ Канади.

15 Більшість даних у цьому розділі взяті із Щорічного огляду цифрової економіки за 2018 р. (Digital Economy Annual 
Review 2018), опублікованого Радою з питань інформаційних та комунікаційних технологій: https://www.ictc-ctic.ca/
wp-content/uploads/2019/06/ICTC_Digital_Economy_2018_Final.pdf

Джерело: Міністерство інновацій, науки й еко-
номічного розвитку Канади. Профіль ІКТ-сектора 
Канади за 2018 р.

Програмне забезпечення та комп’ютерні 
послуги

Комунікаційні послуги

Оптова торгівля ІКТ

Виробництво ІКТ

Зайнятість із розбивкою за ІКТ-
підсекторами, 2018 р.

66%

19%

9%
6%

Джерело: Рада з питань інформаційних та комунікаційних технологій. Щорічній огляд цифрової економіки 
за 2018 р.

Зайнятість у сфері ІКТ в Канаді
з розбивкою за галузями, 2018 р.

Інші 
галузі

Освітні 
послуги

Охорона здо-
ров’я та соціаль-

на допомога

Фінанси та 
страхування

Державне 
управління 

ВиробництвоІнформація, 
культура та 
відпочинок

Професійні 
та науково-

технічні 
послуги 

Торгівля

10,1%

2,2% 2,4%
6,2% 6,0%

9,0%
13,0% 14,0%

36,0%

Що стосується сегментації ринку праці, то 41% зайнятості, пов’язаної з ІКТ, припадає на ІКТ-сек-
тор, а 59% робочих місць, пов’язаних з ІКТ, розподіляються по всіх інших галузях промисловос-
ті. Це свідчить про дедалі більшу присутність цифрових інновацій в економіці Канади загалом. 
Попит на ІКТ-навички в економіці розподіляється таким чином:



22

Ринкові тенденції та конкурентоспроможність

Основним показником дисбалансу між канадським попитом на кваліфіковані ІКТ-послуги та 
поточною пропозицією кваліфікованих кадрів є стабільне зростання кількості іммігрантів, за-
йнятих у цьому секторі. З 2008 р. рівень зайнятості серед іммігрантів стабільно зростає: з 30% 
до 39% ІКТ-фахівців у 2018 р.16 Імміграція як стратегія задоволення попиту в цій галузі, яка до-
повнює канадську систему освіти, продовжує залишатися першочерговим напрямком для уря-
ду Канади.

За останні 15 років в економіці Канади з’явилося понад 300 тис. робочих місць, пов’язаних з ІКТ. 
І основна частка недавнього зростання попиту пов’язана зі збільшенням рівня впровадження 
нових технологій, таких як інтернет речей в передових галузях виробництва, технології блок-
чейн, штучного інтелекту та прогнозні технології, а також у технологіях віртуальної, доповне-
ної й змішаної реальності та мобільних застосунках з підтримкою технології 5G.

Для канадських підприємств, які працюють із використанням ІКТ-технологій, та для самих поста-
чальників ІКТ-послуг головним викликом є своєчасне отримання доступу до необхідних профе-
сійних навичок, якими володіють ІКТ-фахівці. ІКТ-фахівці повинні мати відповідну кваліфікацію 
та досвід у межах прийнятного співвідношення «ціна — якість». Наприклад, постачальникам 
програмного забезпечення, які працюють у конкурентному просторі малого та середнього 
бізнесу, часто треба бути спроможними оперативно реагувати на можливості з урахуванням 
необхідності швидкого нарощування масштабів у певних професійних сферах. Навіть маючи 
доступ до нових випускників, час та витрати, потрібні для адаптації нових працівників, можуть 
зробити оперативне реагування неможливим.

16 Information and Communications Technology Council (ICTC), Digital Economy Annual Review 2018 (Рада з питань ін-
формаційних та комунікаційних технологій. Щорічній огляд цифрової економіки за 2018 р.): https://www.ictc-ctic.ca/
wp-content/uploads/2019/06/ICTC_Digital_Economy_2018_Final.pdf

Наразі жінки складають тільки 25% ІКТ-фахівців, які працюють у всіх секторах канадської еко-
номіки. Приблизно 13% ІКТ-фахівців належать до вікової категорії старше 55 років, тоді як лише 
6% належать до категорії 15-24 роки.

Джерело: Міністерство інновацій, науки й економічного розвитку Канади. Профіль ІКТ-сектора Канади за 
2018 р.

Зайнятість у сфері ІКТ в Канаді з 
розбивкою за окремими категоріями, 
2018 р.

Іммігранти Жінки Молодь (15–24)

39%

6%
25%
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Сценарій Сукупні прогнозовані потреби у найманні персона-
лу в період 2018-2023 рр.

Скорочення 250 000

Помірне зростання 305 000

Розширене зростання 360 000

Провінція Сукупні прогнозовані потреби у найманні персона-
лу в період 2018-2023 рр.

Онтаріо 135 000

Британська Колумбія 67 000

Квебек 65 000

Альберта 20 000

Усі інші регіони 18 000

ВСЬОГО 305 000

Прогноз щодо попиту на висококваліфіковані кадри у сфері ІКТ наведено у таблиці нижче. За 
сценарієм скорочення прогноз складає 250 тис. осіб; за сценарієм помірного зростання — 305 
тис., а за сценарієм розширеного зростання — 360 тис. осіб.

Джерело: Рада з питань інформаційних та комунікаційних технологій, Канадська валюта зростання: про-
гноз щодо потреб у висококваліфікованих кадрах в сфері цифрових технологій до 2023 р. (Canada’s Growth 
Currency: Digital Talent Outlook 2023)

Джерело: Рада з питань інформаційних та комунікаційних технологій, Канадська валюта зростання: про-
гноз щодо потреб у висококваліфікованих кадрах у сфері цифрових технологій до 2023 р. (Canada’s Growth 
Currency: Digital Talent Outlook 2023)

Регіональний розподіл попиту на висококваліфіковані кадри в галузі ІКТ за сценарієм помір-
ного зростання наведено нижче. Найбільший попит спостерігатиметься в провінції Онтаріо, за 
нею йдуть Британська Колумбія та Квебек. 

Канадський ІКТ-сектор не вперше виходить на глобальний ринок для подолання викликів, 
пов’язаних із дефіцитом висококваліфікованих кадрів, збільшення чисельності кваліфікова-
ної робочої сили, забезпечення комплексного розвитку, керованих рішень тощо. Однак, як 
свідчить висока ефективність ринку Західної Європи як постачальника ІКТ-послуг до Канади, 
низька вартість — це необов’язково єдиний конкурентний чинник, якого шукають канадські 
клієнти. Особливо для клієнтів — представників малого та середнього бізнесу необхідність уни-
кати затратних помилок в процесі розробки є настільки ж важливою, як і своєчасне залучення 
кваліфікованих кадрів. 

Крім того, що канадські компанії надають велике значення якості аутсорсингових рішень, вони 
часто також цінують можливість встановити позитивні стосунки із постачальниками і, як пра-
вило, віддають перевагу довгостроковій співпраці на відміну від разової взаємодії. Крім того, 
існує тенденція до освоювання нетрадиційних, таких, що розвиваються, глобальних джерел 
ІКТ-послуг на географічно близьких ринках (скажімо, Колумбія, Коста-Ріка) або на культурно 
близьких ринках (наприклад, деякі країни Східної Європи).
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У 2017 р., під час вивчення та аналізу канадського ринку ІКТ-послуг, Рада з питань інформа-
ційних та комунікаційних технологій визначила, що до першої п’ятірки тих, хто стикається з 
найбільшим попитом та найменшою внутрішньою пропозицією17, входять наступні надавачі 
ІКТ-послуг:

• Менеджери комп’ютерних та інформаційних систем.

• Комп’ютерні інженери (за винятком інженерів та дизайнерів програмного забезпечення).

• Аналітики баз даних та адміністратори баз даних.

• Комп’ютерні програмісти і розробники інтерактивних медіа.

• Технічні спеціалісти з комп’ютерної графіки. 

За даними цього ж дослідження, також користуються великим попи-
том послуги таких спеціалістів:

• Аналітики та консультанти інформаційних систем.

• Техніки та механіки промислових приладів.

• Інженери та дизайнери програмного забезпечення.

• Технічні менеджери.

• Графічні дизайнери та ілюстратори.

• Технічні спеціалісти з підтримки користувачів. 

Якщо розглянути типовий профіль канадського ІТ-спеціаліста18, слід відзначити, що:

• Наймані працівники у сфері програмного та комп’ютерного забезпечення заробляють в се-
редньому $83 381 на рік, що значно більше, ніж у середньому в економіці ($52 061).

• З 2012 по 2018 р. середня зарплата в ІКТ-секторі зростала швидше, аніж зарплати в економі-
ці загалом — на 17,6% у порівнянні з 11,8%.

• 62,2% працівників підсектора програмного забезпечення та комп’ютерних послуг мають 
університетську освіту, порівняно з середнім показником 30,5% в інших галузях канадської 
економіки.

Очікується, що попит на провідні ІКТ-послуги в Канаді зростатиме 
протягом наступних п’яти років, з огляду на тенденції у сфері де-
мографії праці серед вікових груп, які знаходяться на початку або 
наприкінці своєї кар’єри. У той час як вітчизняні урядові структури 
та розробники економічної політики в основному зосереджують-
ся на освіті та імміграції кваліфікованих кадрів як ключових кроках 
для задоволення цього попиту, темпи зростання в галузі означа-
ють, що глобальний пошук, ймовірно, відіграватиме дедалі більшу 
роль у наданні допомоги канадським підприємствам у конкуренції 
в цифровому світі.

17 Information and Communications Technology Council (ICTC), The Next Talent Wave: Navigating the Digital Shift — 
Outlook 2021 (Рада з питань інформаційних та комунікаційних технологій, Наступна хвиля талантів: долаючи 
перехід на цифрові технології – Перспективи до 2021 р.): https://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2017/04/ICTC_
Outlook-2021.pdf
18 Міністерство інновацій, науки й економічного розвитку Канади. Профіль ІКТ-сектора Канади за 2018 р.: https://
www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/vwapj/ICT_Sector_Profile2018_eng.pdf/$file/ICT_Sector_Profile2018_eng.pdf
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Середній річний прибуток з розбивкою 
за галузями промисловості, 2018 р., $

Типові зарплати та діапазони ставок

Всі галузі 
проми-
словості 
Канади

Комунікаційні 
послуги

Всього у ІКТ-
секторі

Виробництво 
ІКТ

Програмне 
забезпечення 
та комп’ютерні 

послуги

Оптова 
торгівля 

ІКТ

88 171 83 381 77 794
66 183 62 134

52 061

Джерело: Міністерство інновацій, науки й економічного розвитку Канади. Профіль ІКТ-сектора Канади за 
2018 р.

Джерело: за даними Linked In, без урахування пільг та бонусів, якщо вони передбачені. Інформація станом 
на липень 2018 р.

Середні базові зарплати Низька, $ Висока, $ Середня, $

Архітектор хмарних рішень 57 615 99 866 84 502

Фронтенд-інженер 41 483 99 866 72 979

Старший інженер програмного 
забезпечення (сертифікований інженер)

56 079 92 184 72 672

Адміністратор баз даних 42 251 76 052 61 456

Фахівець з обробки та аналізу даних 43 019 88 343 61 456

Мережевий інженер 36 874 76 820 54 004

Веб-розробник широкого профілю 34 569 71 443 49 933

Системний адміністратор 34 569 67 602 49 933

Старший графічний дизайнер 32 264 57 615 46 092

Розробник мобільних застосунків 29 960 69 906 46 092

Аніматор 26 887 65 297 44 402

Веб-розробник 29 192 61 456 42 251

Спеціаліст із цифрового маркетингу 28 423 53 774 39 946

Молодший інженер програмного 
забезпечення (сертифікований інженер)

26 887 50 701 39 178

3D-аніматор 27 655 56 079 38 410

Менеджер соціальних мереж 23 046 65 297 35 952
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У контрактній системі важко забезпечити оптимальне стандартне порівняння середніх пого-
динних ставок, однак загальна картина діапазону ставок, за даними Clutch19, підтверджує існу-
вання відмінностей між Україною та Канадою, про які, як правило, також повідомляють інші 
джерела.

Місто та 
провінція

Ранг зайня-
тості у сек-

торі високих 
технологій (у 
приватному 

секторі)

Зайнятість за 
розміром компанії Універси-

тетська 
освіта

Середня річ-
на зарплата
місто/країна< 20 20–

99
100-
500

>  
500

Ванкувер, 
Британська 
Колумбія

#2 25% 35% 31% 9% 58/51% $67,8/67 тис. 

Калгарі, 
Альберта #3 22% 36% 25% 17% 57/51% $82,2/67 тис. 

Тоді як 70% українських компаній повідомляють про погодинні ставки $25-49, у 62% 
канадських постачальників послуг програмного забезпечення діапазон ставок — $100-
199 за годину.

Порівняння діапазонів погодинних ставок, проведене Clutch Rank для Clutch.co

70%

15%
18% 19%

5%

49%

0%

13%

$25–49 за 
годину

$50-99 за 
годину

$100-149 за 
годину

$150-199 за 
годину

Джерело: Clutch.co

% компаній в Україні % компаній в Канаді

19 Тарифи в Канаді та Україні, за даними щодо 40 найкращих компаній, які надають послуги програмного забезпе-
чення. Інформація Clutch.co. станом на серпень 2018 р. З цих 40 найкращих компаній три українські та дві канад-  
ські компанії не надали даних
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Місто та 
провінція

Ранг зайня-
тості у сек-

торі високих 
технологій (у 
приватному 

секторі)

Зайнятість за 
розміром компанії Універси-

тетська 
освіта

Середня річ-
на зарплата
місто/країна< 20 20–

99
100-
500

>  
500

Кітченер – 
Ватерлоо – 
Кембридж, 
Онтаріо

#3 19% 28% 32% 21% 49/51% $67,9/67 тис. 

Торонто, 
Онтаріо #3 22% 31% 28% 19% 64/51% $72,0/67 тис. 

Оттава 
– Гатіно, 
Онтаріо

#2 20% 28% 30% 22% 67/51% $77,7/67 тис. 

Монреаль, 
Квебек #3 16% 27% 27% 30% 49/51% $60,8/67 тис. 

Галіфакс, Нова 
Шотландія #2 23% 37% 30% 10% 56/51% $58,8/67 тис. 

Сент-Джонс, 
Ньюфаунд- 
ленд і Лабра-
дор

#3 33% 40% 27% 0% 44/51% $71,9/67 тис. 

Джерело: The Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship, The State of Canada’s Tech Sector 2016. (Ін-
ститут інновацій та підприємництва Брукфілда. Стан канадського технологічного сектора, 2016 р.)
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Джерело: Міжнародна корпорація даних. Цифрова трансформація канадських підприємств

Незважаючи на те, що, як зазначалося вище, більшість канадських організацій не мають ціліс-
ного цифрового плану, інвестиції спрямовуються на створення умов для підтримки елементів 
цифрової трансформації. Найбільшу увагу інвесторів приваблюють сфери хмарних обчислень, 
великих даних та інструментів аналітики, а також кібербезпека.

Отже, у Канаді є багато можливостей для українських ІТ-компаній. Їм слід ретельно розробляти 
експортні стратегії і вибирати правильні маркетингові інструменти, щоб досягти успіху на ка-
надському ринку та в усьому світі.

Бюджети для інвестування в технології кросс-вертикальних компаній Канади

Великі інвестиції Невеликі інвестиції

Хмарні програмні рішення 

Хмарні інфраструктурні рішення 
(ресурси для зберігання даних/сервери) 

Великі дані/інструменти аналітики 

Кібербезпека 

Оптимізація бізнес-постачальників, 
логістики або оплати 

Інтеграція мобільних можливостей 
в основний бізнес 

Смарт-сенсори з інтернет-підтримкою 
для моніторингу та стеження 

Спрощення обслуговування покупців 

Хмарні платформи, такі як Facebook, 
Google, iTunes 

Аналітичні інструменти для моделювання 
та прогнозування 

Смарт-продукти з інтернет-підтримкою 

Omni-канал для обслуговування 
користувачів та/або персоналізація 

Обробка даних в оперативній пам’яті 

3D-друк 

Системи штучного інтелекту 

Розумна робототехніка

43%

43%

40%

38%

34%

30%

29%

28%

27%

27%

25%

23%

20%

18%

17%

33%

35%

33%

36%

39%

47%

33%

39%

46%

45%

43%

38%

48%

39%

38%

32%
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СПОСОБИ 
ТОРГІВЛІ 
ПОСЛУГАМИ 
ЗГІДНО З ГАТС
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Послуга — це трансакція, під час якої жодний товар у фізичній формі не передається від про-
давця покупцеві. Послуги є нематеріальними і не можуть зберігатися для подальшого вико-
ристання; вони виробляються і споживаються одночасно. Торгівля послугами передбачає 
здійснення трансакцій послуг, які надаються людьми або компаніями, що перебувають в одній 
країні, людям або компаніям, які знаходяться в іншій країні, незалежно від того, де саме нада-
ється послуга, або де здійснюється оплата. Міжнародна торгівля послугами відрізняється від 
міжнародної торгівлі товарами. У випадку з товарами продукція завжди перетинає кордони. 
Натомість послуги можуть постачатися й продаватися різними шляхами.

Існують чотири шляхи, якими українські послуги можуть потрапити до іноземних споживачів 
(вони відповідають чотирьом «способам постачання послуг» згідно з Генеральною угодою з 
торгівлі послугами, ГАТС). Спосіб залежить від того, де перебувають постачальник і споживач 
послуги під час здійснення трансакції. Важливо розуміти ці способи, коли вирішується питання 
про те, яким шляхом послуги можуть бути надані іноземним клієнтам українськими постачаль-
никами послуг.

Спосіб 1. 
Транскордонне 
постачання послуг 

Послуга «виробляється» в одній країні і 
постачається до іншої. Лише послуга пе-
ретинає кордон; постачальник послуги й 
споживач кордонів не перетинають. Це 
найчастіше відбувається шляхом елек-
тронної доставки. Наприклад, львівська 
компанія — розробник програмного за-
безпечення надає свої послуги у сфері ІТ 
в електронній формі канадській компа-
нії, розташованій в Торонто.

Спосіб 2. 
Споживання 
за кордоном 

Послуга постачається в країні постачаль-
ника, але споживачу, який приїздить з ін-
шої країни. Приклад: канадський турист, 
який відвідує Україну і купує готельні та 
ресторанні послуги.

Спосіб 3. 
Комерційна 
присутність 

Постачальник послуги забезпечує свою 
присутність в іншій країні шляхом реє-
страції дочірньої компанії або філії. Це 
фактично становить іноземну інвести-
цію. У такому випадку споживачі при-
дбавають послуги у дочірньої компанії, 
розташованої в країні. Наприклад, укра-
їнська компанія відкриває додатковий 
офіс у Ванкувері з метою продажу влас-
них послуг місцевим клієнтам.

Спосіб 4. 
Присутність 
фізичних осіб 

Постачальник послуги відвідує країну 
споживача з метою надання послуги. На-
приклад, українська компанія відряджає 
невелику команду розробників до Ота-
ви, щоб вона попрацювала на підприєм-
стві клієнта з метою надання послуг. При 
цьому члени української команди роз-
робників мають отримати візи та дозво-
ли на роботу, перш ніж почнуть працю-
вати на теренах Канади.
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Крім цих чотирьох способів, визначених ГАТС, існує ще один спосіб (так званий «Спосіб 5»). Він 
належить до послуг, інтегрованих у товари, які таким чином споживаються у непрямій формі 
на іноземному ринку. Під час Уругвайського раунду переговорів послуги, пов’язані зі Спосо-
бом 5, не були включені до порядку денного переговорів щодо ГАТС. У результаті пов’язані зі 
Способом 5 послуги не підпадають під дію чинних правил торгівлі послугами відповідно до 
ГАТС. Проте вони підпадають під дію торгових дисциплін відповідно до угод, що регулюють 
торгівлю товарами (як у рамках СОТ, так і на двосторонньому рівні), оскільки послуги, пов’язані 
зі Способом 5, інкорпоровані в товари, що експортуються. Наприклад, послуги, інкорпоровані 
до товарів, на які поширюється Спосіб 5, підпадають під дію тарифних та нетарифних бар’єрів, 
залежно від того, в який товар інтегрована відповідна послуга. Послуги, пов’язані з чотирма 
іншими способами, не підпадають під дію ввізних мит. Отже, торгівля послугами, пов’язаними 
зі Способом 5, не є повністю лібералізованою. Втім, з огляду на те, що Канада й Україна мають 
угоду про вільну торгівлю, яка покриває товари, послуги, інкорпоровані в товари, що експор-
туються до Канади, можуть бути звільнені від ввізних мит. Українські постачальники послуг 
повинні знати про можливість експортувати за допомогою Способу 5.

Як було зазначено вище, Спосіб 3 пов’язаний із режимом іноземного ін-
вестування, а Спосіб 4 — з імміграційними питаннями та проблемами 
отримання дозволів на роботу. Якщо українські постачальники послуг 
мають намір експортувати свої послуги до Канади у Способи 3 та 4, вони 
можуть стикнутися із складнощами. Українським постачальникам послуг, 
особливо малому та середньому бізнесу, було б доцільно звернутися до 
українських/канадських юристів, які працюють у сфері комерційного пра-
ва, а також до представників посольства Канади в Україні з метою отри-
мання свіжої інформації про вимоги щодо інвестування, оформлення віз 
та тимчасових дозволів на роботу в Канаді.

Станом на початок 2020 р. не існує спеціальних положень в рамках Угоди 
про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA), що набула чинності 
1 серпня 2017 р., які регулюють торгівлю послугами, оскільки CUFTA наразі 
охоплює лише торгівлю товарами між двома країнами. Щодо транскор-
донного руху персоналу з метою надання ІКТ-послуг у Способи 3 та 4, то 
керівними положеннями із цих питань наразі є канадські норми регулю-
вання інвестицій та імміграційні правила, а також зобов’язання України й 
Канади в рамках ГАТС.

Важливо відзначити, що ставлення до осіб, які здійснюють ділові 
подорожі (business visitors), та бізнесменів (business people) у Кана-
ді є дещо відмінним. Правила в’їзду для осіб, які здійснюють ділові 
подорожі, узагалі визначаються відповідно до канадської візової 
програми і можуть вимагати або, в деяких випадках, не вимагати 
дозволу на роботу (громадянам України для в’їзду в Канаду потріб-
на віза). Будь-яка комерційна діяльність, що передбачає отриман-
ня винагороди, не дозволяється протягом максимального терміну 
перебування у країні тривалістю 90 днів20 (такі види діяльності, як 
проведення ділових зустрічей та перемовин, дозволяються).

Особа може в’їхати до Канади як така, що здійснює ділову подо-
рож, без дозволу на роботу, якщо вона має намір зайнятися зов-
нішньоекономічною діяльністю в Канаді без прямого виходу на 
канадський ринок праці.

20 GATS/SC/16, с. 10
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Відповідно до зобов’язань Канади в рамках ГАТС, практично не існує бар’єрів щодо конкретних 
положень розділу Комп’ютерні та суміжні послуги згідно з чотирма способами постачання, ок-
рім горизонтальних вимог щодо віз та дозволів на роботу, таких як 90-денний максимальний 
(небезперевний) термін перебування протягом 12-місячного періоду (див. Групу 1 і 2 нижче).

В окремих випадках Канада може видавати дозволи на роботу фахівцям із надання певних ти-
пів послуг, які відповідають конкретним критеріям. «Спеціаліст відповідно до ГАТС» – це інозе-
мець, громадянин іншої держави – члена СОТ (як-от України), який надає професійні послуги в 
Канаді на підставі контракту та має офіційно визнану у Канаді кваліфікацію. Згідно з канадськи-
ми нормативними актами, спеціалісти розподіляються на дві групи, яким надається 90-денний 
(небезперервний) максимальний термін перебування в країні протягом 12-місячного періоду.

Група 1 охоплює шість професій: інже-
нери, агрономи, архітектори, спеці-
алісти лісового господарства, фахів-
ці з геоінформатики та геодезисти. 
 
До кожного фаху існують мінімальні 
освітні вимоги, альтернативні квалі-
фікації або інші умови ліцензування. 
Наприклад, інженер з програмного 
забезпечення є загальноприйнятим 
найменуванням посади, проте це най-
менування не дозволяється офіційно ви-
користовувати в Канаді, якщо тільки не 
застосовується відповідна офіційно ви-
знана кваліфікація та акредитація.

Група 2 охоплює три професії: іноземні 
юридичні консультанти, містобудів-
ники та старші комп’ютерні спеціа-
лісти.

До Групи 2 застосовують подальші ква-
ліфікаційні критерії, пов’язані з канад-
ськими компаніями та іноземними по-
стачальниками, дозволеною кількістю 
працівників тощо. Для того, аби вважа-
тися старшим комп’ютерним спеціаліс-
том, особа повинна мати принаймні ви-
знаний диплом магістра з комп’ютерних 
наук або його еквівалент, а також 10-річ-
ний досвід професійної діяльності у галу-
зі комп’ютерних наук21.

Українські компанії, які у Канаді беруть участь в регульованих видах діяльності, таких як фінан-
си та страхування, або займаються інвестиційною діяльністю, можуть також підпадати під дію 
кваліфікаційних вимог у рамках зобов’язань Канади та України згідно з ГАТС.

До осіб, які здійснюють ділові 
подорожі, можуть належати ті, хто…

Особа, яка здійснює ділову подорож…

• шукає можливостей для розвитку влас-
ного бізнесу або встановлення ділових 
зв’язків з Канадою;

• відвідує засідання, конференції, зустрічі, 
збори або торгові виставки, які прохо-
дять в Канаді;

• проводять або проходять навчання в 
Канаді;

• купують канадські товари або послуги;

• отримують замовлення на канадські то-
вари або послуги.

• планує залишатися в Канаді на термін не 
більше трьох місяців;

• не планує виходити на канадський ринок 
праці;

• має місце ведення господарчої діяльності 
та джерело доходу або прибутку, розта-
шовані за межами Канади;

• має документи на підтримку клопотання 
про отримання візи;

• відповідає основним вимогам щодо в’їзду 
в Канаду для осіб, які здійснюють ділові 
подорожі.

21 GATS/SC/16/Suppl.2/Rev.1, с. 2
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МАРКЕТИНГ 
ТА ЕКСПОРТ 
ПОСЛУГ ДО 
КАНАДИ
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КОЛИ ВАРТО РОЗГЛЯНУТИ МОЖЛИВІСТЬ ПОЧАТИ ЕКСПОРТУ-
ВАТИ?

Багато нових експортерів надто стрімко виходять на нові ринки, і будучи непідготовленими, 
зазнають невдачі. Важливо провести необхідну підготовчу роботу, бо інакше ви ризикуєте 
втратити інвестовані вами час та ресурси. Це стосується експорту на іноземні ринки як товарів, 
так і послуг.

Можуть існувати реактивні та/або проактивні причини для того, щоб задуматись про експорт 
ваших товарів та послуг на зовнішні ринки:

Важливо пам’ятати, що існує різниця між експортом товарів та експортом послуг:

Реактивні причини

Ви отримуєте неочікуваний запит від 
потенційного клієнта або партнера з-за 
кордону

Попит та ваші послуги на внутрішньому ринку 
занизький

Ваші конкуренти експортують, і ви хочете 
залишитися конкурентоспроможним 

Вам потрібно розподілити ризики серед 
георграфічно різних ринків

У вас є надлишкові потужності 

Ви хочете збільшити експлуатаційний термін 
послуг, які пропонуєте

Проактивні причини

Ви побачили, що на зовнішньому ринку 
відкриваються нові можливості

Ви побачили можливість скористатися 
унікальною компетенцією, якою володіє ваша 
компанія 

Ви побачили можливість для збільшення 
прибутковості вашої компанії 

Ви побачили можливість для збільшення 
конкурентної переваги вашої компанії

Ваші теперішні клієнти здійснюють 
міжнародну експансію

Експорт товарів Експорт послуг

Проектування та пакування виробу Культурні 
чинники

Динаміка міжособистісних відносин, 
ґендер, уміння подати себе

Торгові виставки Місцеві події Конференції (як доповідач), заходи з 
нетворкінгу

Зразки продукції, специфікації Покази Презентація можливостей, 
кваліфікацій, стандартів

Компанії, які займаються 
виробництвом/розподілом Місцеві партнери

Інші компанії у сфері послуг або 
виробничі компанії, які потребують 
послуг
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Пам’ятайте, що ділові відносини із будь-якими клієнтами будуються на здатності викликати до-
віру. Нижче наведено декілька основних порад щодо того, як вибудувати довіру клієнтів/спо-
живачів.

Документальне підтвердження кваліфікації. Розміщуйте документальні підтвер-
дження професійної репутації, винагороди та спеціальні відзнаки на всіх маркетин-
гових матеріалах (наприклад, візитівках, веб-сайті, рекламних матеріалах, резюме, 
пропозиціях).

Свідчення. Свідчення становлять неупереджений, а тому потужний спосіб побу-
дувати довіру. Не забувайте збирати їх від ваших задоволених клієнтів. Неодмінно 
розміщуйте їх на вашому веб-сайті, включайте в брошури та проектні портфоліо, 
додавайте до ваших пропозицій.

Галузеві асоціації. Членство в галузевій асоціації показує, що ви досягли високого 
рівня визнання і є серйозним гравцем у своїй галузі. Вступіть до відповідної асоціації 
в вашій країні та на цільовому ринку. Список деяких канадських бізнес-асоціацій та 
рад у сфері ІКТ наведений у Додатку 1.

Заходи з нетворкінгу. Забезпечте собі помітність шляхом участі у заходах з нетвор-
кінгу. Хай вас побачать на важливих бізнес-форумах, таких як заходи з нетворкін-
гу, конференції та офіційні обіди. Вступіть до комітетів та/або спеціальних груп за 
інтересами, які мають відношення до експортованих вами послуг.

Публічні виступи. Визначте, які міжнародні публічні заходи проводяться у вашо-
му секторі. Поділіться порадами та інформацією, які продемонструють ваше знання 
предмета. Підготуйте дані про себе як доповідача та 3-5 тем для виступу. Активно 
шукайте міжнародні публічні заходи й підготуйте змістовний (на відміну від суто ре-
кламного) виступ.

Стратегічні альянси. Встановіть партнерські відносини з відомими та поважними 
компаніями з метою збільшення вашої спроможності викликати довіру до себе зав-
дяки зв’язкам із ними. Встановіть партнерські відносини з компаніями, які користу-
ються високим рівнем поваги на експортних ринках.

Адаптуючи вашу експортну стратегію до умов конкретної країни, ви повинні чітко зрозуміти 
потреби та потенціал цієї країни для ваших послуг і присвятити певний час вивченню країни 
та ринку. Зустрічі віч-на-віч — це ефективний спосіб побудувати довіру та здійснити продажі.

Ваша маркетингова пропозиція повинна формуватися для експортного ринку, і слід визначи-
ти, що робить вашу компанію або ваші послуги унікальними. Ваші рекламні матеріали мають 
бути адаптовані до потреб цільового ринку.

Обдумайте вашу ціннісну пропозицію. Ціннісна пропозиція – це твердження/обіцянка цінності, 
яку має забезпечити ваша компанія. Вона відповідає на запитання, чому хто-небудь має вести 
бізнес із вашою компанією, а не з вашими конкурентами. Ціннісна пропозиція складається з 
трьох компонентів:

• Яку послугу ви продаєте?

• Хто ваші цільові споживачі?

• Яку цінність ви забезпечуєте, і чому вона унікальна (розв’язані проблеми, отримана вигода, 
підвищена конкурентоспроможність)?
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Ваш веб-сайт. Ідеально перекладений веб-сайт міжнародного рівня – це ключ до 
маркетингу ваших послуг. Намагайтеся, щоб ваш веб-сайт мав вражаючий вигляд, 
містив актуальні дані та був зручним для користування.

Ваше портфоліо. Всі матеріали, як друковані, так і цифрові, мають бути високої яко-
сті і свідчити про ваші знання й досвід. Це часто буде єдиною річчю, що говоритиме 
за вас, коли вас немає.

ПОШУК ПАРТНЕРІВ У КАНАДІ

Добре розроблена цільова клієнтська база важлива для збору маркетингової інформації, яка 
може підказати конкретну бізнес-ідею для залучення інвестора, допоможе виявити нові мож-
ливості та клієнтів. Це потребує не лише уважної й постійної перевірки джерел даних, але й 
регулярної присутності на ринку, налагодження зв’язків і активної участі в житті відповідних 
ділових та технологічних спільнот як у віртуальному, так і в реальному форматі.

Ось деякі із найвідоміших джерел, що містять переліки канадських компаній у сфері ІКТ, які 
було б варто опрацювати українським постачальникам послуг.

Branham300
Один зі знаних переліків — це Branham300 (https://www.branham300.com/), який публікується 
щороку компанією Branham Group Inc. Цей перелік визначає 250 найкращих приватних та та-
ких, що котуються на біржі, технологічних компаній, ранжованих за рівнем доходу. Хоча цей 
перелік репрезентує менш ніж 1% із близько 40 тис. канадських ІКТ-компаній. Сукупний дохід 
цих 250 компаній становить у середньому 55% доходу всього сектора в Канаді.

Ще одним зручним аспектом щорічного рейтингу Branham300 є розбивка за різними темами, 
у тому числі:

• Найрезультативніші транснаціональні корпорації в Канаді.

• Молоді компанії та такі, що швидко зростають.

• Компанії, що надають спеціалізовані послуги.

Джерело: Branham Group Inc., Branham300, видання 
2018 р., https://www.branham300.com

Онтаріо

Британська Колумбія

Центральні провінції

Квебек

Атлантичні провінції

Branham300 2018: найкращі 250 ІКТ-
компаній із розбивкою за провінціями/
регіонами Канади

57,2%

14,8%

13,2%

12,8%

2,0%
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Як експортувати в Канаду: Послуги у сфері інформаційно-комунікаційних технологій

• Компанії — виробники обладнання та інфраструктури.

• Компанії у сфері кібербезпеки.

• Компанії у сфері бездротових рішень.

• Компанії у сфері медичних технологій.  

Deloitte Technology Fast 50
Рейтинг Technology Fast 50 (https://tinyurl.com/fast50-2018) визначає 50 найкращих канадських 
ІКТ-компаній, ранжованих за темпами зростання доходу за попередні чотири роки. Для того, 
щоб увійти до переліку, компаніям треба бути в бізнесі протягом мінімум чотирьох років, мати 
рівень інвестування в дослідження та розробки не менше 5%, отримувати значний дохід від 
технологій власної розробки або інтелектуальної власності і мати мінімальний дохід у розмірі 
$5 млн за останній фінансовий рік. Компанії повинні також брати участь в одному з переліче-
них нижче широких субсекторів ІКТ:

• Новітні технології.

• Обладнання/напівпровідники.

• Програмне забезпечення.

• Телекомунікації/радіозв’язок.

• Цифрові медіа. 

Компанії, які щороку включаються до переліку Deloitte, це часто молоді компанії та такі, що зро-
стають, які швидко нарощують темпи від $50 тис. за перший рік свого існування (мінімальна 
вимога для включення до переліку Fast 50).

Перелік Narwhal
Перелік Narwhal, створений центром «Імпакт» (Impact Centre) Університету Торонто (https://
narwhalproject.org/narwhal-list/), можна вважати попередником клубу «Юнікорн» (Unicorn Club) 
у тому відношенні, що він вимірює здатність компаній нарощувати темпи і досягати світових 
стандартів, хоча поки що й не на рівні найвищих світових показників технологічних компаній, 
які демонструють мегазростання. У цьому контексті один з найуспішніших канадських старта-
пів і ветеран переліку Narwhal — Kik Interactive — вийшов на рівень «Юнікорн» в 2015 р. З того 
часу жодна з канадських компаній не зробила такого.

Перелік «Narwhal – технологія» за 2019 р. (включаючи охорону здоров’я та науки 
про життя)

Рей-
тинг Компанія

Рік 
засну-
вання

Всього 
фінансу-
вання, 
$ млн

Фінан-
сова 

швид-
кість

Сектор Місто

1 Element AI 2016 105,7 35,2 Штучний інтелект Монреаль

2 Hootsuite 2008 279,9 25,4 Інтернет Ванкувер

3 Ritual 2014 113,5 22,7 Моб. телефонія Торонто

4 Wealthsimple 2014 113 22,6 Інтернет Торонто

5 Kik 2009 220,5 22,1 Моб. телефонія Кітченер-
Ватерлоо 

6 North 2012 152,7 21,8 Споживча продук-
ція 

Кітченер-
Ватерлоо 
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Рей-
тинг Компанія

Рік 
засну-
вання

Всього 
фінансу-
вання, 
$ млн

Фінан-
сова 

швид-
кість

Сектор Місто

7 Lightspeed POS 2005 292 20,9 Моб. телефонія Монреаль

8 Blockstream 2014 101 20,2 Блокчейн Вікторія

9 Integrate.ai 2017 38,2 19,1 Штучний інтелект Торонто

10 Hopper 2007 199,2 16,6 Моб. телефонія Монреаль

11 Breather 2012 113,7 16,2 Моб. телефонія Монреаль

12 League Inc. 2014 76.2 15,2 Інтернет Торонто

13 Crypto Kitties 2017 27 13,5 Блокчейн Ванкувер

14 Kira Systems 2015 50 12,5 Інтернет Торонто

15 Coveo 2005 169,8 12,1 Інтернет Квебек

16 LeddarTech 2007 140,7 11,7 Електроніка Квебек

17 The Aion 
Network 2017 22 11 Блокчейн Торонто

18 Ecobee 2007 131,3 10,9 Споживча продук-
ція Торонто

19 Assent 
Compliance 2005 151,6 10,8 Інтернет Оттава

20 D-Wave Systems 1999 209,4 10,5 Комп’ютерне облад-
нання Ванкувер

21 Visier 2010 91,5 10,2 Інтернет Ванкувер

22 TouchBistro 2010 90 10 Моб. телефонія Торонто

23 Ranovus 2012 68,5 9,8 Комп’ютерне облад-
нання Оттава

24 Happify 2018 9,1 9,1 Штучний інтелект Торонто

25 Wattpad 2006 117,8 9,1 Інтернет Торонто

26 Tulip Retail 2013 51,2 8,5 Моб. телефонія Торонто

27 Hubba 2012 58,7 8,4 Інтернет Торонто

28 D2L 1999 165 8,3 Інтернет Кітченер-
Ватерлоо 

29 Wave 2009 82,4 8,2 Інтернет Торонто

30 eSentire 2001 140,9 7,8 Інтернет Кітченер-
Ватерлоо 

31 Vidyard 2011 60,7 7,6 Інтернет Кітченер-
Ватерлоо 

32 Rubikloud 2013 45,3 7,5 Інтернет Торонто
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Рей-
тинг Компанія

Рік 
засну-
вання

Всього 
фінансу-
вання, 
$ млн

Фінан-
сова 

швид-
кість

Сектор Місто

33 Farmer's Edge 
Laboratories 2005 103,6 7,4 Програмне забез-

печення Вінніпег 

34 Nuco 2016 21,6 7,2 Інтернет Торонто

35 Bench 2012 49,1 7 Інтернет Ванкувер

36 Drop 2015 27,3 6,8 Моб. телефонія Торонто

37 Analytics 4 Life 2012 47,5 6,8 Програмне забез-
печення Торонто

38 MOJIO 2012 47,4 6,8 Моб. телефонія Ванкувер

39 SecureKey 
Technologies 2008 73,5 6,7 Інтернет Торонто

40 Platterz 2016 20 6,7 Інтернет Торонто

Джерело: Центр «Імпакт», Університет Торонто, The Narwhal List 2019

Перелік «Narwhal — науки про життя» за 2019 р.

Рей-
тинг Компанія

Рік 
засну-
вання

Всього 
фінансу-
вання, 
$ млн

Фінан-
сова 

швид-
кість

Сектор Місто

1 Blue Rock 
Therapeutics 2016 225 75 Біотехнології Торонто

2 Iron shore 
Pharmaceuticals 2008 343 31,2 Доставка ліків Торонто

3 DalCor 
Pharmaceuticals 2015 118,5 29,6 Фармацевтика/ліки Монреаль

4 Repare 
Therapeutics 2016 68 22,7 Розроблення ліків Сен-Лоран

5 Turnstone 
Biologics 2015 50 12,5 Біотехнології Оттава

6 Milestone 
Pharmaceuticals 2005 165 11,8 Біотехнології Монреаль

7 PreciThera 2016 29 9,7 Розроблення ліків Монреаль

8 Fusion 
Pharmaceuticals 2014 46,1 9,2 Біотехнології Гамільтон

9 Northern 
Biologics 2014 40 8 Біотехнології Торонто

10 Highland 
Therapeutics 2008 81,7 7,4 Розроблення ліків Торонто

Джерело: Центр «Імпакт», Університет Торонто, The Narwhal List 2019.
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Деякі інкубатори та акселератори в галузі ІТ у різних регіонах Канади22

Канада має розгалужену загальнонаціональну мережу інкубаторів та акселераторів у галу-
зі ІТ, які надають компаніям-стартапам та скейлапам консультативну допомогу, підтримку 
розвитку бізнесу, робочий простір, доступ до технічних знань, фінансову допомогу, доступ 
до надавачів стартового капіталу та джерел венчурного капіталу. Ці акселератори та інкуба-
тори не лише відіграють центральну роль в екосистемі, що підтримує розвиток ІКТ Канади, 
але й часто слугують воротами для іноземних компаній та транснаціональних корпорацій, 
які хочуть отримати доступ до канадського ринку та кваліфікованих кадрів. Зауважте, що у 
разі відсутності спеціальної програми членства або співпраці, багато акселераторів й інку-
баторів вимагають від компаній-заявників мати офіційне представництво у Канаді.

Із наявних по всій Канаді понад 150 акселераторів та інкубаторів більше полови-
ни спеціалізуються на ІКТ, біотехнологіях та екологічно чистих технологіях (див. пе-
релік акселераторів та інкубаторів у Додатку 2). Варто відзначити, що кількість таких 
допоміжних організацій у Канаді перевищує кількість подібних структур у США в перера-
хунку на душу населення. Не всі канадські акселератори та інкубатори є однаково успіш-
ними. Вони також необов’язково надають увесь спектр послуг, спрямованих на під-
тримку компанії від етапу первісного задуму до комерційного запуску. Важливо вивчити 
основний набір послуг кожної такої структури, аби визначити, яка з них вам підходить. 

Заходи в галузі ІТ
Участь у заходах може сприяти підвищенню вашої помітності й збільшити вашу спроможність 
викликати довіру. Спеціалістів у сфері ІТ можуть зацікавити наступні заходи.

TECHSPO Торонто, https://techspotoronto.ca

TECHSPO Торонто — дводенна виставка у сфері ІТ, яка прово-
диться в Торонто, Онтаріо. TECHSPO Торонто збирає розроб-
ників, бренди, збутовиків, постачальників технологій, проекту-
вальників, новаторів та проповідників, які прагнуть задавати 
темп у світі передових технологій.

DigiMarCon Канада, https://digimarconcanada.ca

DigiMarCon Канада — найважливіша конференція й виставка у 
сфері цифрового маркетингу в Канаді. Сесії конференції приділя-
ють увагу питанням збільшення трафіку, підвищення впізнава-
ності бренда, покращення обслуговування клієнтів та ознайом-
лення з останніми цифровими інструментами. 

Інші заходи:
• DX3, www.dx3canada.com

• GTEC (ІТ у державному секторі), www.gtec.ca

• Collision Tech Innovation Conference, www.collisionconf.com

• CeBIT — Ганновер, Німеччина, www.cebit.de/en

• Inbound — Бостон, Массачусетс, США, www.inbound.com

• Digital Marketing Forum (Форум цифрового маркетингу) — Нью-Йорк, США,  
www.digitalmarketing-conference.com

• Content Marketing World — Клівленд, Огайо, США, www.contentmarketingworld.com

22 Mentornity, 150 Accelerators and Incubators in Canada (150 акселераторів та інкубаторів Канади): https://tinyurl.
com/150accelerators
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• Web Summit — Лісабон, Португалія, www.websummit.com

• Enterprise Connect — Орландо, Флорида, США, http://www.enterpriseconnect.com/orlando

• Interop ITX — Лас-Вегас, Невада, США, http://www.interop.com/

• Mobile World Congress — Барселона, Іспанія, https://www.mobileworldcongress.com/

• iTech — різні міста Канади, https://www.itechconference.ca/

Канадські інвестори в Україні
Українським постачальникам послуг також варто дослідити канадські компанії, що інвестували 
в Україні, і запропонувати їм свої ІКТ та інші професійні послуги. Оскільки ці канадські компанії 
вже інвестували в Україні, вони можуть виявитися більш готовими до того, щоб розглянути 
можливість придбання послуг, які надаються українськими ІКТ-компаніями та фізичними осо-
бами, адже вони напевне є відносно дешевшими порівняно з тими, що надаються канадськи-
ми постачальниками послуг. Треба у першу чергу знайти списки канадських компаній/агенцій, 
які інвестували в Україні, та з’ясувати, яких саме послуг ці компанії потребують, щоб можна 
було звернутися до них із конкретними пропозиціями.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З КАНАДЦЯМИ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАШОГО    
ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Приходьте на зустрічі вчасно, оскільки пунк-
туальність важлива. Зустрічі (у тому числі 
телефонні переговори та відеоконференції) у 
Канаді зазвичай розпочинаються ТОЧНО за 
графіком. 

Якщо ви бажаєте зробити подарунок, він має 
бути лише символічним. Дорогі подарунки не 
вітаються. 

Не переоцінюйте характеристики вашої про-
дукції/послуг. Це може призвести до негатив-
них наслідків для вашої компанії. 

Завжди відповідайте на імейл у той же день, 
коли його отримали (протягом 24 годин).

Зустрічі у Канаді зазвичай розпочинаються ТОЧНО за графіком

Ефективна комунікація за допомогою імейлу має велике значення. Ви маєте відповісти або 
принаймні підтвердити отримання імейлу протягом 24 годин. Якщо не можете відповісти одра-
зу, слід повідомити, скільки часу вам знадобиться для збору необхідної інформації. Важливо, 
щоб змістовну й повну відповідь було надано у зазначений час. Канадські клієнти починають 
оцінювати вас як постачальника на основі вашої комунікації, в тому числі за допомогою імейлу.
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ПАМ’ЯТАЙТЕ: 
У канадській бізнес-культурі не вітаються розмови про приватні справи. Важливі 
зустрічі можуть бути короткими і конкретними.

У різних частинах Канади бізнес-культура може відрізнятися від регіону до регіону:

• В англомовній частині Канади бізнес-комунікація є прямою і сфокусованою на суті. У Торонто 
за обідом алкоголь не вживають.

• У франкомовній частині Канади подібна комунікація може бути дещо більш неформальною. 
У Монреалі можна випити келих вина за обідом.

Що слід зробити Чого не варто робити

• Спочатку побудуйте довіру, тоді говоріть 
про бізнес.

• Послухайте, перш ніж розповідати про 
свої послуги.

• Зосередьтеся на потребах клієнта.

• Позиціонуйте себе як тих, хто бажає 
допомогти та вирішити проблеми потен-
ційного клієнта.

• Спілкуйтеся ефективно.

• Перевершуйте очікування.

• Покажіть, що вам можна довіряти.

• Будьте обізнаними, щирими, співчутли-
вими та відвертими!

• Вважати, що ви маєте отримати контракт 
відразу.

• Розголошувати занадто багато інформації.

• Бути маніпулятивним або агресивним.

• Нехтувати діловою культурою.

• Забувати візитівки.

• Не брати до уваги інформацію, яка не 
стосується бізнесу, – вона може стати у 
пригоді.

• Поводитися із потенційним клієнтом суто 
«формально».

Ви маєте відповісти або принаймні підтвердити отримання імейлу протягом 24 годин
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Як експортувати в Канаду: Послуги у сфері інформаційно-комунікаційних технологій

ПАМ’ЯТАЙТЕ: 
Канадці віддані справі ґендерної рівності та захисту прав жінок і дівчат у своїй біз-
нес-діяльності, особливо у сфері маркетингу та комунікацій. Канадське суспільство 
занепокоєне тенденцією до об’єктивації жінок, особливо у формі сексуально забарв-
леної реклами.
Нижченаведений контрольний перелік містить низку ґендерно-чутливих запитань, 
які треба взяти до уваги під час підготовки рекламних та маркетингових матеріалів 
для канадського ринку.

ПРОТИДІЯ ҐЕНДЕРНИМ СТЕРЕОТИПАМ У МАРКЕТИНГУ

Контрольний перелік ґендерно-чутливих запитань у сфері маркетингу

РОЛІ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ:

• Чи уникає реклама зображення ідеалізованого образу маскулінності?

• Чи уникає реклама стереотипу: «Жінки займаються домашнім прибиранням, приготуванням 
їжі та доглядом за дітьми»?

• Чи уникає реклама зображення чоловіків у ролі «голови домогосподарства» або «годуваль-
ника»?

• Чи уникає реклама зображення дівчат виключно в контексті гри з ляльками та за-
нять хатніми справами, а хлопчиків — гри з машинками або допомоги своїм татам? 

ВІЗУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ:

• Якби у рекламі жінки та чоловіки помінялися ролями, чи залишилися б незмінними зміст та 
образний ряд?

• Чи уникає реклама зображення жінок як від природи вразливих, чутливих, наївних та тен-
дітних?

• Чи не було модифіковано вигляд чоловічого чи жіночого тіла (або частин тіла) у процесі об-
роблення зображень?

• Чи намагається реклама уникати стереотипних підходів до зображення особливостей ха-
рактеру людини, пов’язаних з ґендером?

• Чи уникає реклама меседжів, які обмежують красу певними стереотипами?

• Чи уникає реклама надмірної демонстрації оголення?

• Чи відбивають візуальні образи реклами розмаїття її цільової аудиторії? 

МОВА ТА КОНТЕКСТ:

• Чи використовується у рекламному тексті ґендерно-нейтральна та ґендерно-чутлива лекси-
ка?

• Чи уникає рекламний текст сексистських фраз, ідіом та термінів?

• Чи прикметники у рекламному тексті є вільними від гендерних стереотипів?

• Чи уникає рекламний текст жартів щодо статевої належності, гендерної ідентичності або 
сексуальної орієнтації?
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• Чи уникає реклама стереотипів щодо «чоловічих» і «жіночих» професій та чи допускає 
зображання жінок у професіях, у яких вони історично були менш представлені (наприклад, 
жінка-пілот, жінка-хірург тощо)?

• Чи уникає рекламний текст зображення жінок як емоційних, а чоловіків – як раціональних?

• Чи розглядались для озвучування основного повідомлення рекламного тексту як чоловічі, 
так і жіночі голоси?
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ДОДАТОК 1

ДЕЯКІ КАНАДСЬКІ АСОЦІАЦІЇ ТА РАДИ У СФЕРІ ІКТ

CATA Alliance, Канадська асоціація 
передових технологій

388 Albert Street, 2nd Floor

Ottawa, ON K1R 5B2

Телефон: (613) 236-6550

Факс: (613) 236-8189

https://cata.ca/

CIO (Chief Information Officers) 
Association of Canada, Асоціація го-
ловних інформаційних співробіт-
ників Канади

7270 Woodbine Avenue, Suite 305

Markham, ON L3R 4B9

Телефон: (905) 752-1899

Факс: (905) 513-1248

https://www.ciocan.ca/

CSA — Canadian Standards 
Association, Канадська асоціація 
стандартів

5060 Spectrum Way

Mississauga, ON L4W 5N6

Телефон: (416) 747-4000

Телефон: 1-800-463-6727

Факс: (416) 747-2473

http://www.csa.ca/

DPI — Association of Public Sector 
Information Professionals, Асоціація 
спеціалістів у сфері інформації дер-
жавного сектора

P.O. Box 2458, Station D

Ottawa, ON K1P 5W6

Телефон: (613) 688-2041

Факс: (613) 728-5298

http://www.dpi-canada.com/

Information Resource Management 
Association of Canada, Асоціація 
менеджменту інформаційних  
ресурсів Канади

P.O. Box 5639, Station A

Toronto, ON M5W 1N8

https://www.irmac.ca

ITAC — Information Technology 
Association of Canada, Асоціація інфор-
маційних технологій Канади

5090 Explorer Drive, Suite 801

Mississauga, ON L4W 4T9

Телефон: (905) 602-8345

E-mail: info@itac.ca

http://itac.ca

ICTC — Information Communications & 
Technology Council, Рада з питань ін-
формації, комунікації й технологій

30 Metcalfe Street, 4th Floor

Ottawa, ON K1P 5L4

Телефон: (613) 237-8551

Факс: (613) 230-3490

E-mail: info@ictc-ctic.ca

http://www.ictc-ctic.ca/
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Xplor Canada — The Electronic Document 
Systems Association, Асоціація систем 
електронної документації

64 Thornridge Crescent

Kitchener, ON N2M 4W1

Телефон: (519) 578-4370

Факс: (519) 578-1089

E-mail: wendy@xplorcanada.org

http://xplorcanada.org
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ДОДАТОК 2

ВИБІРКА КАНАДСЬКИХ АКСЕЛЕРАТОРІВ ТА ІНКУБАТОРІВ

Нижче наведено перелік лише частини акселераторів та інкубаторів, які працюють у різних 
регіонах Канади. Такі організації, як MaRSDiscoveryDistrict та інші, надають більш вичерпний 
список, доступний в режимі онлайн.

Founder Institute

Майбутні підприємці користувалися послугами Founder Institute 
для формування та вдосконалення своїх бізнес-ідей, розробки 
маркетингових стратегій, покращення форми подання продукту 
з метою залучення інвесторів, запуску продукту, підготовки до 
залучення капіталу, генерування доходу тощо. Показник жит-
тєздатності компаній, з якими працював Founder Institute, ста-
новить приблизно 72%. Навчальна онлайн-платформа Udemy 
— один з випускників Founder Institute.

MaRS Discovery District

Це один із провідних інвесторів на етапі надання стартового ка-
піталу в Онтаріо, який інвестує переважно в ІТ, охорону здоров’я 
та компанії у сфері чистих технологій. Він має 115 інвестицій, і 
його загальний обсяг фінансування становить 733 млн CAD. 
Client Outlook, Encycle і One Local — це три компанії з числа тих, 
у які інвестував MaRS.

Velocity

Від ідеї до розроблення продукту та комерціалізації – Velocity на-
дає знання, інструменти, простір та нетворкінг, потрібні для того, 
аби стартапи та підприємці досягли успіху. Програма Velocity 
охоплює студентський гуртожиток, робочі простори в регіоні 
Ватерлоо, заходи, програми наставництва тощо. Понад 215 ком-
паній стартували в екосистемі Velocity, і 550 млн CAD було інве-
стовано в компанії Velocity до цього часу.

DMZ Ryerson

DMZ працювала над вирощуванням стартапів з 2010 р. Стартапи 
DMZ працюють у середовищі, яке культивує успіх. Від доступу до 
інвесторів, цільових клієнтів, провідних експертів галузі та гро-
мадських заходів — його стартапи мають все що треба, для того 
щоб нарощувати потужності та добиватися успіху як глобаль-
ні компанії. Form Hero та Life Tales — це два зі стартапів DMZ. 
Ryerson DMZ —  один із найуспішніших у світі технологічних ін-
кубаторів і акселераторів, створених на базі університету.
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eSAX

eSAX — підприємницька нетворкінгова спільнота для малого 
бізнесу. Заходи з нетворкінгу проводяться кожні три місяці, вони 
збирають підприємців та лідерів бізнесу міста Оттава.

Invest Ottawa

Invest Ottawa надає програми економічного розвитку та ініціа-
тиви, спрямовані на збільшення підприємницького імпульсу, 
добробуту й робочих місць в місті Оттава та регіоні навколо 
нього. Його мета полягає в тому, щоб зробити Оттаву найбільш 
інноваційним містом у Канаді. Послуги Invest Ottawa охоплюють 
бізнес-інкубацію та наставництво для стартапів, акселерацію 
компаній, що існують, залучення глобального бізнесу та збере-
ження місцевого бізнесу.

Startup Edmonton

Startup Edmonton — підприємницький громадський центр. Він 
об’єднує підприємців та розробників продуктів, забезпечуючи 
навички, простір для праці й спілкування, які підтримують їх у 
процесі втілення їхніх ідей у реальність. З 2009 р. центр підтри-
мував підприємців, розробників, студентів, засновників, настав-
ників та інвесторів, які збиралися в ньому, у перетворенні їхніх 
ідей на найзахоплюючі та успішні стартапи і скейлапи.

FounderFuel

FounderFuel підштовхує компанії до вдосконалення їхньої візії, 
допомагає їм розширити мережу зв’язків і швидко прискорити 
темпи зростання обсягів виробництва. Groove, Playerize та Open 
Era — ось деякі з компаній, з якими співпрацює FounderFuel.

Accelerator Centre

Accelerator Centre — це відзначений нагородами акселератор/
інкубатор стартапів, напрямком діяльності якого є створен-
ня та розкручування стійких конкурентоспроможних на гло-
бальному рівні технологічних компаній, комерціалізація пе-
редових досліджень, які проводять академічні установи, та 
сприяння корпораціям у реалізації інноваційних ініціатив. Його 
акселераційна програма пропонує дворічний поетапний на-
вчальний курс та індивідуальне наставництво, які, як це було до-
ведено на практиці, допомагають стартапам швидко зростати. 
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Launch Academy

Launch Academy — це технологічний інкубатор раннього етапу, 
що забезпечує підприємців послугами наставників, ресурсами, 
нетворкінгом та середовищем, яких вони потребують для запу-
ску, фінансування та зростання їхніх стартапів. З 2012 р. Launch 
Academy надала послуги інкубації більш ніж 500 компаніям, які 
разом залучили більше 100 млн CAD і створили понад 1000 ро-
бочих місць. Як лідер неприбуткового сектора, що приділяє най-
більшу увагу здійсненню впливу на громаду, Launch Academy 
прагне до 2025 р. підготувати і підтримати більш ніж 100 тис. 
підприємців.

Innovacorp

Innovacorp знаходить, фінансує й підтримує інноваційні стар-
тапи у провінції Нова Шотландія, що прагнуть змінити світ. За-
снована у 1995 р. в Галіфаксі, Innovacorp — це організація вен-
чурного капіталу раннього етапу, яка працює у провінції Нова 
Шотландія. Цільові галузі включають інформаційні технології, 
чисті технології, науки про життя та океанічні технології. Інве-
стування на ранньому етапі становить основу її бізнес-моделі. 
Організація також надає підприємцям доступ до інкубаційних 
можливостей, експертних консультацій та підтримки світового 
класу, які сприяють акселерації їхніх компаній.

IDEABOOST

IDEABOOST — це бізнес-акселератор і спільнота стартапів, що 
базується у Торонто. Його послуги призначені для компаній, які 
займаються розбудовою основаних на інформаційних техноло-
гіях медійних та розважальних продуктів, послуг та брендів на-
ступного покоління. IDEABOOST підтримує інноваційні компанії, 
чий успіх створюватиме робочі місця та забезпечуватиме місце 
для Канади у глобальній медіаіндустрії протягом наступних по-
колінь. IDEABOOST надав допомогу 20 стартапам, а ще 30 ком-
паній отримали підтримку через його афілійовані програми з 
2012 р., коли він був заснований Медійною лабораторією Канад-
ського центру кінематографії (Canadian Film Centre Media Lab).

PROPELICT

PropelICT має два акселератори — Launch і Build. Обидва охоплю-
ють 12-тижневу інтенсивну програму, що починається з прийо-
му заявок, з яких потім складається короткий список для участі у 
відбірковому таборі (Selection Camp). Там на конкурсних засадах 
відбувається відбір компаній, які братимуть участь у роботі ак-
селератора. Launch — це акселератор стартапів на етапі очіку-
вання прибутку, який зосереджується на допомозі компаніям у 



50

Додатки

легалізації, розвитку та запуску їхніх стартапів. Build — програма 
акселерації стартапів, яка зосереджує увагу на стартапах, що до-
сягли раннього етапу отримання прибутку; тих, хто перейшов 
від стадії задуму до первісної апробації на ринку і напрацьовує 
підприємницькі навички, необхідні для забезпечення зростання 
компанії, з потужним наголосом на продажах і маркетингу.

Creative Destruction Lab

CDL допомагає новаторам здійснити перехід від наукових про-
ектів до компаній із високими темпами зростання. Це програма, 
розрахована на етап стартового фінансування, вона зосеред-
жується на стадії переходу від передстартового до стартового 
етапу фінансування. Thalmic Labs, Nymi, Charge Spot та PetBot є 
прикладами компаній, з якими співпрацює CDL.

Highline

Highline — канадська венчурна компанія передстартового ета-
пу, яка підтримує технологічні компанії, що перебувають на 
ранній стадії розвитку і напружено працюють, аби зробити май-
бутнє реальністю. Вона забезпечує доступ до першокласного 
нетворкінгу для своїх засновників, допомагаючи їм скористати-
ся підтримкою на теренах всієї Північної Америки — від берега 
до берега. Це — венчурно профінансована компанія з великим 
досвідом передстартового інвестування і перевіреними метода-
ми ефективного підключення відповідних стартапів до страте-
гічних дорожніх мап найбільших компаній, що входять до пе-
реліку Fortune 500.

NextCanada

Цей інкубатор/акселератор надає своїм найбільш перспектив-
ним новаторам та підприємцям інструменти, необхідні для за-
безпечення впливу: наставництво, навчання для засновників, 
капітал та неймовірні можливості для нетворкінгу. Aquova, Orello 
та Mahini є прикладами таких венчурних підприємств.


