Шановні члени СУП
22 травня пройшов круглий стіл на тему: «Можливості та ризики використання бізнесдодатків компаній, що потрапляють під дію санкцій», який ініціював Комітет з ІТ Спілки
українських підприємців (СУП).
У зустрічі взяли участь члени СУП, представники компаній «Скайлайн Софтвер»,
«ABBYY Україна», «Парус», «ІТ-підприємство», InBASE, BDO, Microsoft та Arzinger.
Під час круглого столу учасники обговорили, які є ризики використання програмного
забезпечення 1С з урахуванням накладених санкцій, чи є в Україні альтернатива 1С, та до
яких ризиків потрібно бути готовим у перехідний період.
«Проблема санкцій проти 1С дуже непроста для України. На сьогодні програмним
забезпеченням 1С користується значна кількість компаній, як в комерційному, так і в
державному секторі економіки України. Тому можливі ризики зачіпають економіку
країни в цілому. При цьому ми вважаємо, що ці ризики можна нівелювати у
середньостроковій перспективі. Наразі використання 1С для бізнесу не заборонено. Крім
того є міжнародні та українські альтернативи на ринку» - зауважив Володимир Цой, віцепрезидент СУП, власник компанії MTI.
Андрій Селютин, голова південно-українського філіалу Arzinger, зазначив, що закон
немає зворотної сили, а тому використання ліцензійної продукції, що була придбана до
ведення Рішення РНБО у дії, не суперечить законодавству та не підлягає поверненню.
Тобто наразі компанії можуть продовжувати користування1С.
За словами учасників круглого столу компаніям також будуть доступні оновлення
продуктів 1С в Україні. «Також мережа 1С франчайзинг забезпечить наших користувачів
новими релізами і можливістю стабільно працювати» - запевнив Мазур Вадим, голова
«Скайлайн Софтвер» (оператор розповсюдження продуктів «1С:Предприятие» в Україні).
Проте нові ліцензії компанії придбати не зможуть. За оцінками учасників круглого столу,
складах запасів ліцензій 1С у дистриб’юторів вистачить на півтора-два місяці.
Експерти дійшли висновку, що в Україні є достатньо програмного забезпечення, яке є
альтернативою 1С за функціоналом. «Наші продукти співставні з 1С. Цінова політика
схожа» - зауважила Надія Кулебаба, представник Microsoft. «Україна входить в ТОП-5
країн з ІТ-потенціалом. Тому українські компанії можуть зробити конкурентний продукт»
- вважає Олег Щербатенко, голова «ІТ-Підприємство». "На ринку є діючі аналоги 1С та
управлінського обліку, успішно впроваджені в великій кількості українських компаній" зазначив Олександр Россол, Директор InBASE.
Проте запровадження альтернативних продуктів може зайняти від одного до трьох місяців
залежно від розмірів компанії.
Більш детальна інформація про ризики та юридичні аспекти запровадження санкцій у
вкладеному файлі.

