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2020 рік для всіх був сповнений викликів, необхідністю швидко 
на них реагувати. Мені особливо запам’ятається, як команда 
Intellias змогла мобілізуватись, приймати правильні рішення та 
підготувати компанію до подальшого росту.  

Пандемія кардинально змінила одні галузі та значно вплинула на 
інші. За оцінками консалтингових компаній, ця криза має значно 
сильніші наслідки для економіки, ніж кризи 2008 та 2014 років. 
Але саме за таких умов найбільше проявляються цінності, 
у нашому випадку — людяність. Ми зберегли та зміцнили 
наші стосунки з колегами та клієнтами. Збільшили кількість 
стратегічних напрямів й вкотре впевнились у правильності своєї 
місії — бути надійним партнером, а не лише постачальником 
сервісів. 

Невизначеність та зміни підштовхнули нас переглянути 
стратегічні плани, і ми використали цю можливість, щоб ще 
більше інтегрувати соціальну відповідальність у роботу компанії. 
Intellias працює на глобальному ринку, де відповідальність не 
додаткова опція. Це — спосіб мислення, яким керуються у веденні 
бізнесу, і за яким стоїть успішне майбутнє.

Спрямовуючи багато зусиль на збереження та розвиток бізнесу, ми 
не випускали з фокуса комфорт та безпеку наших спеціалістів та 
спеціалісток. У березні ми максимально швидко перевели майже всю 
компанію на віддалену роботу, забезпечили засобами захисту та 
реорганізували процеси.  

Буквально за один тиждень ми сформували пакет ініціатив 
AntiCorona Program, спрямованої на адаптацію компанії до 
коронавірусної кризи. Програма була швидко запущена в роботу 
й одразу почала давати результат. 

Разом із тим, ми долучались до цікавих проєктів наших 
партнерів із громадського сектору. Ми виділили фокусні напрями 
у корпоративній соціальній відповідальності та плануємо 
зосередитись на їхньому розвитку, щоб посилити позитивний 
вплив.  

Запрошуємо ознайомитись з четвертим нефінансовим 
звітом Intellias.

Віталій Седлер 
СЕО та співзасновник Intellias

Михайло Пузраков
Executive Chairman & COO Intellias
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Ми постійно освоюємо нові технології та платформи, щоб 
забезпечити наших клієнтів найбільш конкурентними технологіями 
та бути готовими до будь-яких викликів. У нашому портфоліо — 
проєкти з IoT, Artificial Intelligence, Data Science, UX/UI, Big Data, Cloud, 
DevOps та інших технологій.

років на ринку cпеціалістів активних 
клієнтів

спеціалістів 
рівня Senior та 

вище

розробницьких 
центрів

ІТ-роботодавець 
в Україні

1818 60

660%

1500

№1

1500+ 60

60% 6 №1

Про intellias

Одна з найбільших ІТ компаній України.
 
Ми забезпечуємо повний цикл реалізації ІТ продуктів: перетворюємо 
ідею клієнта на продукт, випускаємо його на ринок та підтримуємо 
подальший розвиток проєкту. Технологічними продуктами, які 
розробляють наші інженери, користуються понад 2 мільярди людей.
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Місія Intellias — бути рушійною технологічною силою для наших 
клієнтів. Об’єднавши разом найталановитіших інженерів, глибоку 
технічну експертизу та самовідданість, ми створюємо унікальні 
програмні продукти, які змінюють світ.

Ми фокусуємося на галузях, де маємо потужну експертизу, — 
автомобільна індустрія, фінансовий сектор, агропромисловість, 
торгівля, енергетика, логістика та охорона здоров’я. Також ми 
впроваджуємо рішення, які дозволяють компаніям здійснювати 
цифрову трансформацію нових галузей, то ж цей список постійно 
зростає, як і географія наших клієнтів.

Допомагаємо 
вибрати технологію, 
оптимізувати 
свої процеси та 
концептуалізувати 
нові рішення

Стежимо, щоб 
середовища працювали 
без перешкод і 
оновлювались без 
проблем

Надаємо доступ до 
керування інженерними 
можливостями, 
заощаджуючи час та 
гроші

Надаємо допомогу 
щодо проєктування, 
архітектури та всіх 
інших етапів побудови 
програмного продукту

Вирішуємо задачі 
клієнтів за допомогою 
передових технологій, 
як штучний інтелект 
чи Інтернет речей

Цифровий 
консалтинг

Операційні 
рішення

Розробницькі 
команди

Розробка 
програмного 
забезпечення

Передові 
технології

Місія та цінності  Наші послуги

•    Ми ініціативні та націлені на 
     результат 

•    Ми професіонали та прагнемо 
     досконалості 

•    Ми розумні та креативні 

•    Ми діємо чесно та справедливо 

•    Ми поважаємо один одного та  
     працюємо як команда

Про intellias
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Наші розробницькі центри розташовані у 
Львові, Києві, Одесі, Харкові, Івано-Франківську 
та Кракові, а також є представництва у Берліні, 
Чикаго, Нью-Йорку та Ер-Ріяді. 

Географія

Про intellias
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Клієнти компанії Intellias — провідні компанії Західної 
Європи, США, Канади та Близького Сходу. Ми співпрацюємо з 
продуктовими компаніями, провайдерами професійних послуг, 
перспективними стартапами та багатьма іншими.

Географія

Про intellias
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НАША 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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Бізнес — це частина загальної екосистеми. Ми розуміємо, що 
гострі соціальні проблеми є спільними для всього суспільства, тому 
розвиваємо напрям корпоративної соціальної відповідальності 
та підтримуємо громаду. Ми керуємось принципами людяності та 
партнерства, а також зважаємо на інтегрованість активностей КСВ 
у стратегію компанії та її діяльність. 

Для менеджменту всіх КСВ активностей у цьому році було 
виокремлено посаду CSR Specialist. Надалі планується створення 
КСВ-комітету з представниками різних департаментів. 

Intellias взаємодіє з багатьма зацікавленими сторонами та 
враховує важливі для них питання у підході до корпоративної 
соціальної відповідальності. Визначення вагомих питань для цих 
груп відбувається на основі комунікації через внутрішні мережі 
компанії, опитування, збір зворотного зв’язку та особисті зустрічі 
відповідальних департаментів. 

Наша відповідальність
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Зацікавлені сторони

    Зацікавлена сторона      Вагомі питання     Взаємодія Intellias

Клієнти
• Якість послуг
• Безпека даних
• Етичність

Постійна пряма взаємодія. Навчання та розвиток спеціалістів, дотримання та 
відповідність міжнародним стандартам захисту даних, кодекс етики

Спеціалісти 
компанії

• Комфортні умови 
• Етичність
• Навчання та розвиток
• Здоров’я
• Рівні можливості
• Позитивний соціальний та  

екологічний вплив

Постійна пряма взаємодія, внутрішні комунікації,  програми навчання та розвитку, 
соціальний пакет, комітет етики, програма взаємодії та підтримки, регулярні зустрічі 
з СЕО та керівництвом, створення та реалізація соціальних, волонтерських та 
благодійних ініціатив

Професійні 
спільноти 

• Розвиток та популяризація індустрії
• Покращення освіти
• Обмін знаннями та досвідом

Регулярна взаємодія, партнерська, спонсорська та експертна підтримка подій, 
конференцій та освітніх заходів, участь у програмах та проєктах

Постачальники • Етичність
• Відповідальні ланцюги постачання Постійна пряма взаємодія, кодекс етики, політика уникнення конфлікту інтересів

Місцеві та державні органи 
управління • Економічний розвиток Регулярна взаємодія, представлення інтересів індустрії, участь в робочих групах, 

проєкти підтримки та розвитку місцевих громад та спільнот.

Суспільство

• Позитивний соціальний та  
екологічний вплив

• Покращення освіти

Регулярна взаємодія, створення та реалізація програм і проєктів спрямованих 
на розвиток екомобільності, освіти, волонтерства, та створення позитивного 
соціального впливу, партнерство з організаціями громадянського суспільства, 
благодійність.

Наведені в таблиці вагомі питання 
висвітлюються у подальших розділах звіту.

Наша відповідальність
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Для наших клієнтів ми є не просто постачальниками ІТ послуг, 
а близькими партнерами. Ми вирішуємо задачі глобального 
ринку за допомогою інноваційних технологічних рішень.  
Ми забезпечуємо повний цикл реалізації ІТ продуктів: 
перетворюємо ідею клієнта в продукт, випускаємо його на 
ринок та підтримуємо подальший розвиток проєкту. 

Ми цінуємо довіру наших клієнтів та робимо усе, щоб 
пропонувати найкращі рішення. Тому постійно збільшуємо 
кількість сервісів, які пропонуємо, ретельно стежимо за 
безпекою даних та розвиваємось. 

За галузевий досвід та досягнення 
Clutch визнав Intellias компанією №1 
з-поміж 156-ти українських компаній, які 
розробляють програмне забезпечення.

В рамках 17-ої щорічної премії International 
Business Awards® у категорії Product 
Awards нашій компанії присудили срібний 
приз The Stevie Awards. Нас відзначили 
за розробку CQRS-фреймворку для 
мікросервісних продуктів.

Аналітична B2B платформа 
TopDevelopers.co включила Intellias до 
переліку ІТ компаній,  які розробляють 
мобільні додатки у фінансовій сфері. 
За версією авторів рейтингу розробки 
нашої компанії раціоналізовують бізнес-
процеси клієнтів. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
У БІЗНЕСІ

Згідно з даними опитувань, показник 
задоволеності клієнтів послугами Intellias 
становить 99.62 %. 

https://clutch.co/press-releases/announces-ukrainian-software-development-2020
https://www.facebook.com/TheStevieAwards/?__cft__[0]=AZUao-Y_ubSa1_rMbDTOTeLibca84QOCfnfMl3ejUEem35eii20VPkUFfdNlIGQ43vIQyANDXqlzV0iLgRTW-BuVDqgfDzUOLDZ-sUT8lZeFofvnehVsFeLZuhhP2updr5NPWZXXzOjYhuwEztYZ2G4of-X0_gErUhkzykqt8acxAA&__tn__=kK-R
https://www.topdevelopers.co/press-releases/leading-fintech-app-development-companies-june-2020
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Працюючи з глобальним ринком, наш бізнес повинен 
відповідати основним принципам міжнародного законодавства. 
Тому ми дотримуємось усіх положень GDPR, ставимось до 
персональних даних клієнтів як до найважливішої цінності та 
гарантуємо їхню безпеку. 

Протягом 2020 не відбулось жодного інциденту порушень 
конфіденційності даних клієнтів чи витоку даних клієнтів.

ISO 27001 and ISO 9001 Certification  
ISO/IEC 27001:2013: 
система управління інформаційною безпекою

Обираючи постачальників, клієнтів та інших зацікавлених 
сторін, ми обираємо тих, хто підтримує наші цінності, поділяє 
основні принципи соціальної відповідальності нашої компанії 
та реалізує соціальні проєкти.

Усі постачальники оцінюються відповідно до таких критеріїв:

• Відповідність продукції та процесів галузевим 
стандартам 

• Наявність гарантії на товари та послуги 
• Фінансова надійність 
• Попередній досвід співпраці з Intellias

Оскільки ми прагнемо впроваджувати соціальну 
відповідальність на всіх рівнях своєї діяльності, ми прагнемо 
покращити стійкість наших ланцюгів постачання. 

На постійній основі львівський офіс співпрацює з двома 
соціальними підприємствами:

• «Горіховий дім» готує та доставляє здорові  
  корпоративні обіди

• «Зелена коробка» допомагає з сортуванням  
  та переробкою відходів.

В рамках традиційного благодійного збору коштів під час акції 
«ІТ-Миколай» ми замовили та розіграли понад 30 корисних 
подарунків від соціальних підприємств, громадських, 
культурних та благодійних організацій. 

Безпека даних Ланцюг постачань

Відповідальність у бізнесіВідповідальність у бізнесі
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Intellias є учасником IT Ukraine Association, American Chamber 
of Commerce, Lviv IT-Cluster, Kharkiv IT-Cluster та Ivano-Frankivsk 
IT-Cluster. 

У грудні 2020 року Віталій Седлер, СЕО компанії Intellias став 
новим Президентом Асоціації «IT Ukraine». На цій посаді 
Віталій планує посилювати міжнародну співпрацю, сприяти 
впровадженню системних змін в IT-освіті та активно залучати 
нових членів до Асоціації.

Ми займаємо активну позицію в обговоренні ініціатив, які 
пов’язані з ІТ індустрією, зокрема, щодо концепту Дія City.

Компанія надає партнерську та спонсорську підтримку 
тематичним подіям. Незважаючи на пандемію 2020, ми 
активно ділились знаннями та підтримували такі онлайн події, 
як «ІТ-Арена», PRODUCTION.AI Virtual Conference, Ukrainian BA 
Conference 2020 та MS Stage.

Цього літа список українських ІТ спільнот поповнився новим 
членом — Cloud Builders об’єднує інженерів хмарних технологій. 
Intellias активно підтримав створення спільноти та допоміг 
організувати три зустрічі з міжнародними спікерами з Microsoft, 
AWS, Google Cloud Platform та VMWare. 

Членство в асоціаціях  
та спільнотах

Відповідальність у бізнесі

https://itarena.ua/
https://aibooster.com.ua/production-ai-conference2020/
https://ukraineba.org/uba-program/
https://ukraineba.org/uba-program/
https://msstage.com/
https://www.facebook.com/CloudBuildersUA/
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Людяність — основа Intellias, і вона залишається незмінною, 
хоч як швидко ми б не зростали. Для нас важлива увага до 
особистості, а не так-треба-процесів, тому в центрі компанії 
знаходяться спеціалісти та їхній досвід. Усі процеси управління 
талантами виходять з такого підходу, та бізнес-цілей компанії. 
Від запиту спеціалістів виникають сервіси — ротація, тренінги, 
зворотний зв’язок та оцінювання, тощо. Усе це відбувається 
для забезпечення найкращих умов, в яких комфортно себе 
реалізувати. 

Протягом 2020 року Intellias закріпив свої позиції в рейтингах 
найкращих роботодавців України. 

Станом на кінець 2020 в компанії працює 1 570 працівників  
та працівниць, 1 275 з яких — технічні спеціалісти. 

Львів

Чоловіки

Жінки

Київ

Одеса

Харків

Івано-Франківськ

За підсумками річного 
рейтингу на ресурсі dou.ua 
ми стали роботодавцем №1 
серед найбільших сервісних 
ІТ-компаній —  категорія “понад 
1500 спеціалістів”. Окрім того, 
Intellias потрапив у п’ятірку 
найкращих ІТ роботодавців 
серед усіх компаній, чиї офіси 
розташовані у Львові.

Найкращий ІТ-роботодавець 
за версією Forbes Ukraine 
з-поміж 50 найкращих 
роботодавців серед 
найбільших українських 
компаній з різних індустрій. 
Рейтинг було складено на 
основі відповідей 11 000 
працівників зі 150 компаній  
та оцінок експертів.

Senior

Strong Middle

Middle

Lead

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПЕРЕД КОЛЕГАМИ

49.5%

75%
7.5%

40%

16%

4%

16.5%25%

38%

6.8%

2.8%

1.7%

Junior
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В 2020 році ми зробили ще одну важливу вправу — визначили, 
чому ми усі вибираємо Intellias як свого роботодавця та 
компанію, в якій ми реалізуємо свої професійні цілі. Ми провели 
комплексний аудит нашого бренду роботодавця та визначили 
нашу ціннісну пропозицію. Людяність — основа, на якій стоїть 
Intellias.

Наші основні переваги та диференціатори — це: 

Гнучкий графік
 
В Intellias можна самостійно планувати час початку та завершення 
робочого дня, враховуючи зустрічі та дедлайни. 

Компенсаційний пакет 
 
Ми пропонуємо на вибір три компенсаційні пакети: «Здоров’я», у 
який входить медичне страхування, «Спорт» з річним абонементом 
на заняття в тренажерних та кардіо залах, або «Мікс». Окрім цього, усі 
спеціалісти можуть скористатись послугами корпоративного лікаря, 
отримати компенсацію витрат на стоматологічні послуги, пройти 
осінню вітамінну профілактику чи вакцинацію.

У 2021 ми запускаємо ще один пакет, спрямований на підтримку 
психічного здоров’я та запроваджуємо сервіс, завдяки якому 
спеціалісти можуть безкоштовно відвідати психотерапевта двічі на 
квартал.

Програми мотивацій 
 
В компанії є віртуальна валюта — smarts. Її отримують за 
рекомендації спеціалістів на вакансії, нових клієнтів, за проведення 
тренінгів, менторство та інші професійні здобутки. Smarts можна 
обміняти в корпоративній крамничці на спортивні товари, книги, 
сувеніри чи інші корисні речі. Окрім цього, спеціалісти можуть 
подякувати одне одному за допомогу, чи відзначити досягнення, 
надіславши kudos, які також перетворюються у smarts.

Декретна відпустка 

З нагоди народження дитини колеги приймають щирі вітання, 
подарунки та 3 додаткові дні оплачуваної відпустки. Крім того, жінки 
отримують грошову премію. Протягом 2020 року, 14 спеціалісток 
скористалися цією можливістю, 6 з них вже повернулись на роботу. 

IntelliWhy Комфортні умови

По- 
людськи

Ви керуєте 
своїм часом

Розумний 
комфорт

Досвідчені 
інженери

Люди, 
а не процеси

Еко- 
мобільність
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Одним зі стратегічних пріоритетів є створення можливостей 
для професійного розвитку всередині та поза межами компанії. 
Тому в Intellias існує цілий ряд програм, спрямованих на оцінку 
та розвиток особистісних та професійних компетенцій. В 2020 
усі програми та події проводилися онлайн. 

Відділ Professional Development організував 126 тренінгів на 
технічні та нетехнічні теми, до яких спеціалісти долучались  
2 676 разів. Середня кількість годин навчання, яке 
співробітники пройшли за звітний період — 290 годин.

Centers of Excellence — віртуальні команди з досвідчених 
спеціалістів компанії забезпечують швидкий доступ до 
накопичених знань іншим  підрозділам. CoE опікуються 
експертизою в компанії у технологіях, доменних знаннях та 
компетенціях.

Окрім цього, усі наші колеги мають доступ до корпоративної 
бібліотеки та онлайн-курсів, можуть пройти курси англійської 
з корпоративними вчителями та компенсувати 70% вартості 
зовнішнього навчання. 

Кожні 6 місяців, для спеціалістів автоматично запускається 
процес оцінки роботи PACE — легкий, швидкий і прозорий 
спосіб підвищити ефективність роботи, отримавши 
конструктивний відгук від вибраних колег та менеджера. Він 
базується на оцінці особистісних та технічних навичок, що 
дозволяє отримати повне уявлення про сильні сторони та 
сфери, які потребують вдосконалення.

В Intellias також функціонує Rotation Portal — інструмент для 
внутрішніх ротацій, що дозволяє знайти нову цікаву роль. 
Протягом 2020 року, 315 колег скористались можливістю та 
змінили проєкт в рамках компанії. 

Навчання та розвиток

Кодекс етики

Усі спеціалісти мають відповідальних People Partners, які є 
основною контактною особою, допомагають орієнтуватися в 
корпоративній екосистемі та забезпечують настанови щодо ряду 
корпоративних послуг, програм та процесів.

Ми прагнемо створити зручне робоче місце, де кожен працівник 
може професійно розвиватися в етичних робочих умовах.  
Для цього ми створили Кодекс етики та Комітет з питань етики, 
які гарантують однакове ставлення до всіх працівників та 
допомагають уникнути конфліктів та образ. Комітет розглядає 
звіти про порушення Кодексу етики колегами, клієнтами та 
підрядниками, а також повідомлення про несправедливе 
ставлення, переслідування, залякування та дискримінацію.

Відповідальність перед колегами
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У березні Intellias перевів понад 96% спеціалістів на 
віддалену роботу. Спеціально створена кросфункційна 
команда оперативно забезпечувала віддалений доступ до 
корпоративної інфраструктури, відстежувала погодження від 
замовників, реалізацію всіх заходів безпеки.  Паралельно, 
відділ офісної підтримки збирав запити щодо всього 
необхідного для роботи з дому — техніки, девайсів, і навіть 
меблів, наприклад, крісел чи столів. 

Також ми закупили медичні маски, санітайзери та рукавички, 
сформували та доставили приблизно 1 000 таких наборів 
Safety Kits. 

Більшість наших робочих процесів стали дистанційними. 
Серед них — onboarding нових спеціалістів. Вони отримують 
необхідну для роботи техніку та набір Welcome Kit через 
доставку. Support-спеціалісти телефоном допомагають 
розібратися з усіма технічними питаннями. Всі робочі зустрічі 
та освітні заходи відбуваються лише в онлайн форматі. 

Особливу увагу ми приділяємо ефективній онлайн комунікації, 
яка б компенсувала нестачу живої взаємодії команд в офісі — 
провели понад 20 зустрічей на онлайн кухні IntelliMornings, 
надсилаємо щомісячні новини від CEO, займаємось йогою 
онлайн, маємо Work from Home чат тощо. 

Додатково Intellias застрахував усіх своїх спеціалістів на 
випадок захворювання на SARS-CoV-2. 

Підтримка під час пандемії Covid-19

Відповідальність перед колегами
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Цей проект стартував під час карантину у відповідь на запит 
команди Intellias про більшу гнучкість працювати як з офісу, так 
і віддалено.  

Ми розділили всі робочі місця на три типи:

Ми розуміємо, наскільки важливе психічне здоров’я та 
емоційний добробут, тому поряд з технічними зустрічами та 
святкуваннями, підтримуємо ментальне здоров’я наших колег. 
Протягом року відбулось понад різних 20 подій, які зібрано в 
онлайн бібліотеку та доступні для колег у будь-який час. 

• IntelliMornings — короткі ранкові онлайн-зустрічі, на 
яких наші спеціалісти розповідають про залаштунки своєї 
професії, радять, як обрати велосипед, переплисти Босфор 
чи навчитись сортувати сміття. Також у нас є спеціалісти 
з досвідом коучингу та психологічної практики. Вони 
розповідають про мотивацію, вміння відновляти власну 
енергію, про емоційне вигорання тощо. 

• Лекції про здорове харчування, наш біологічний годинник  
та довголіття. 

• Уроки з йоги онлайн.  

• Лекції з психотерапевтом про те, як формується наша 
самооцінка, як подолати тривогу та перебувати з рідними  
в умовах карантину.

Повноцінно цей підхід запрацює після закінчення карантинних 
обмежень. 

Fixed 

Для спеціалістів, 
які хочуть працювати 
в офісі фул-тайм 

Shared 

Для тих, хто працює 
частково з дому, 
частково з офісу.  
Ці місця можна буде 
бронювати  

Hot 

Місця, куди 
можна сісти без 
попереднього 
бронювання. 
Приміром, коли 
забіг в офіс на пару 
годин. 

IntelliSmartWorkPlaces Ментальне здоров’я та добробут

Відповідальність перед колегами
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Intellias, як і решта світу у 2020 році потрапив під вплив 
глобальної пандемії. Ми мобілізували ресурси, реорганізували 
процеси та зробили все, що могли аби убезпечити колег та 
підтримати суспільство в подоланні наслідків кризи. 

Цього року ми визначили фокусний напрям корпоративної 
соціальної відповідальності компанії — екомобільність. 
Пандемія показала, що ця сфера є не лише актуальним 
трендом, але й забезпечує можливість залишатись в безпеці, 
адже користування альтернативними видами транспорту, як 
велосипеди та електросамокати знижує кількість соціальних 
контактів.

У 2021 ми приділимо більше уваги проєктам сталої мобільності, 
плануємо співпрацювати з ключовими організаціями, 
які розвивають цю тему в Україні та активно переймати 
міжнародний досвід. 

Окрім цього, ми підтримуємо соціально важливі ініціативи 
та організовуємо власні, щоб сприяти гендерній рівності та 
покращенню освіти. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ  
ТА ДОВКІЛЛЯМ
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Ми одними з перших підтримали стратегію масового 
тестування населення та у березні виділили близько 1,5 
мільйонів гривень на закупівлю 10 тисяч тестів для швидкої 
діагностики захворювання на коронавірус. Першу партію 
тестів передали Львівському ІТ Кластеру. Він спільно з 
Львівською обласною та міською владою запустив кампанію 
з масового тестування населення у Львові та області. Другу 
партію тестів ми передали медичним закладам Києва та 
Київської області в межах проєкту #AntiVirus. Його організувала 
Асоціація «ІТ Ukraine» за співпраці з Київським волонтерським 
штабом та Київським обласним центром громадського 
здоров’я. 

З цим кейсом Intellias вперше виграв «Конкурс КСВ-кейсів» 
у номінації «Бізнес, що змінює країну» від Центру «Розвиток 
Корпоративної Соціальної Відповідальності». Загалом участь 
у конкурсі взяли 39 кейсів, які популяризували Цілі Сталого 
Розвитку ООН. 

Крім цього, ми долучились до першого в Україні дослідження 
життєстійкості організацій під час пандемії «Covid-19. Життєстійкі». 
СЕО компанії Віталій Седлер розповів про те, як Intellias долає 
кризу, які зміни відбулися в компанії та що планується надалі. 
Результати дослідження об’єднали досвід 50 власників бізнесу 
та керівників організацій, які проводять свої команди через 
коронавірусну кризу.

Партнери:

Наша відповідь Covid-19

Відповідальність перед суспільство та довкіллям

https://resilience.one-philosophy.com/
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Під час шостого найбільшого в Україні графіті-фестивалю 
«Алярм-Львів’20» двадцять двоє українських художників 
розмалювали 80-метрову стіну промислових будівель 
поблизу нового офісу Intellias (вул. Панаса Мирного, 24). 
Це була одна з п’ятьох локацій фестивалю. Над полотном 
працювали митці зі Львова, Києва, Луцька, Івано-Франківська, 
Харкова, Сум, Рівного, Ужгорода та Кам’янського. 

Ревіталізація фасадів

Відповідальність перед суспільство та довкіллям

Intellias став одним з 50 брендів-амбасадорів Глобальних Цілей 
сталого розвитку. До першої в Україні віртуальної естафети SDG 
RELAY долучилися 5 команд зі Львова та 3 із Києва. А також, 
спеціалісти з Intellias створили всеукраїнський вебсайт естафети.

SDG Relay
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Спеціалісти Intellias вже кілька років поспіль підтримують 
глобальну ініціативу з популяризації інформатики серед 
школярів — Hour of Code. Цьогоріч всі уроки пройшли 
в режимі онлайн, та це не завадило колегам зі Львова та 
Івано-Франківська провести інтерактивні заняття. 

Також ми організували першу власну подію в рамках акції — 
Intellias Hour for Future. Вісім спеціалістів та спеціалісток 
компанії розповіли майже сотні школярів з 11 областей 
України про професії в ІТ.  

«Моє хобі — Front-end. Маю вже перші успіхи в цьому 
напрямку — коригував верстку сайту нашого місцевого 
молодіжного телебачення. Мене приваблює магія 
«оживлення» дизайну в браузері. Я хотів би вивчати також 
Back-end. Лектор виявився Full-stack розробником і допоміг 
мені зрозуміти, з чого почати» — поділився учасник Intellias 
Hour for Future. 

Hour of Code
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Олександра Зубаль, Senior Automation Test Engineer ( Java) та 
Ольга Мажара, Senior Java Engineer поділились своїми історіями 
щодо роботи в ІТ та надихнули понад 1000 дівчат зі 127 міст 
України долучатися до сфери. 

Також, наша спеціалістка Ганна Каплун, Principal Test 
Engineering Lead долучилась до першої в Україні лабораторії 
стартапів для дівчат — STEM FemLab та оцінювала презентації 
учасниць.

Національний День Дівчат у технологіях

Відповідальність перед суспільство та довкіллям

Дитячі кімнати #Intellias стали прикладом підтримки гендерної 
рівності в бізнесі. HeForShe Congress зібрав найкращі практики 
та прогресивні бізнес-кейси, покликані покращити ситуацію 
з гендерною рівністю в Україні. Роман Гапачило, VP, Talent 
Management, представив практики створення дитячих кімнат 
в Intellias під час дискусії на тему «Як створити умови для 
рівноцінного батьківства?».

HeForShe Congress
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Під час фінальних кемпів Освітньої програми для жителів 
Донецької та Луганської областей «IT Nation» спеціаліст компанії 
Олександр Чижиков, Information Security Manager розповів про 
основи побутової кібербезпеки, як уникнути шахрайства та 
вберегти персональну інформацію. 

IT Nation 2020

Ми прагнемо мінімізувати негативний вплив на навколишнє 
середовище, тому впровадили ряд заходів, які сприяють 
раціональному використанню природних ресурсів у наших 
офісах. 

• Відправляємо папір, пластик, кришечки, скло та батарейки 
на переробку

• Економно використовуємо папір
• Використовуємо енергоефективне офісне освітлення
• Повторно використовуємо та утилізуємо відпрацьовану 

електроніку
• Користуємось електронними корпоративними документами 
• В дизайні офісів використані натуральні матеріали
• Використані спеціальні фільтри для води
• Наші робочі простори мають багато рослин
• Ми користуємось багаторазовим посудом на кухнях

Зелений офіс 

Відповідальність перед суспільство та довкіллямВідповідальність перед суспільство та довкіллям
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Зимові свята в Intellias є особливою традицією. Ми 
готуємо події, подарунки для колег з їхніми родинами, 
проводимо благодійні акції, щоб підтримати онкохворих 
дітей. Цьогорічні святкування мали додаткову цінність 
— «подвійне добро», адже всі подарунки виготовили 
українські соціальні ініціативи. А тематика активностей була 
спрямована на розвиток емпатії та толерантності.   

Святкування Дня Святого Миколая для дітей спеціалістів 
пройшло під гаслом «Всі ми різні. Всі ми рівні». Кожна 
дитина отримала смаколики від інклюзивної кухні «Кранчі з 
любов’ю». Учасники співочого конкурсу отримали солодощі 
від соціального підприємства «Горіховий дім». А також, усі 
охочі пройшли онлайн квест з незрячим гідом від музею у 
темряві «Третя після опівночі». 

Благодійна кампанія «Добра зима». Спеціалісти компанії 
зібрали 103 000 гривень, а Intellias переказав ще 100 000 
гривень на систему нейроонкологічної допомоги дітям 
з пухлинами мозку і хребта. Особливістю кампанії став 
розіграш серед доброчинців подарунків від 20 соціальних 
підприємств, благодійних, культурних, громадських 
організацій та партнерів. 

Добра зима в Intellias 

https://dobro.ua/campaign/dobra_zima_v_intellias_1608564933_30977_B/
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Ми хочемо бачити українські міста сталими та екологічними, 
й віримо, що екологічні засоби пересування лежать в 
основі такої ідеї. Тому заохочуємо колег та створюємо 
необхідні умови для користування еко-транспортом. Офіси 
компанії обладнані необхідними велоумовами — колеги 
можуть скористатися велопарковками, душовими та 
переодягальнями. 

Цього року ми отримали нагороду «Велопрацедавець 
року 2020» в Одесі, а офіс у Харкові зайняв 2 місце на 
національному конкурсі від ГО UCycle.

Влітку у Києві, Львові та Івано-Франківську відбулися 
традиційні велопрогулянки, протягом яких колеги накрутили 
понад 35 кілометрів. 

На IntelliMorning — регулярних зустрічах на віртуальній 
кухні компанії наші спеціалісти Володимир Шинкар, Principal 
DevOps Engineer та Тетяна Кузьмінська, Marketing Specialist 
поділились з колегами своїм досвідом, порадили, як обирати 
велосипед, яке спорядження потрібно для початківців, як 
їздити безпечно і головне — як не нашкодити собі.

Директор автомобільного напрямку Intellias, Олександр 
Одуха долучився до дискусії «Climate talks: про 
електротранспорт у місті», організованої ГО «Plato» в рамках 
проєкту «Популяризація електромобілів як компоненту 
сталої мобільності Львова». Разом із іншими експертами 
аналізували розвиток громадського і приватного 
електричного транспорту у Львові та обговорювали 
створення хабу сталої мобільності.

Екомобільність

https://www.facebook.com/bikeoffice.ua
https://www.facebook.com/bikeoffice.ua
https://www.youtube.com/watch?v=TrlUYi4Qt-Y
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Цей звіт Intellias має на меті показати відносини з ключовими 
зацікавленими сторонами, внесок у досягнення Цілей Сталого 
Розвитку ООН та висвітлити активності корпоративної соціальної 
відповідальності за період 1 січня 2020 — 31 грудня 2020 року*.

У звіті ми підсумовуємо зусилля нашої команди щодо підтримки 
комфорту наших колег, покращення проєктів корпоративної 
соціальної відповідальності, та адаптації до нових викликів, 
спричинених глобальною пандемією COVID-19.

Попередній Звіт був опублікований 16 квітня 2020 року, охоплював 
період 1 січня 2019 — 31 грудня 2019 року та доступний за посиланням.

*Окрім ініціативи «Добра зима», яка стартувала 24 грудня 2020 та завершилась 29 січня 2021. 

З питань щодо звіту та корпоративної соціальної відповідальності 
в Intellias звертайтесь до Олександри Чучко, CSR Specialist — 
ochuchko@intellias.com

Це перший звіт Intellias, який підготовлено 
згідно зі стандартами Global Reporting 
Initiative (Core option). 

Про цей звіт

https://intelliasua-uploads.s3-eu-west-1.amazonaws.com/documents/Intellias+CSR+report+2019.pdf
mailto:ochuchko@intellias.com
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Таблиця відповідності GRI стандартам

GRI 102: Загальні елементи звітності 2016. Профіль організації

102-1 Назва організації Розділ «Про Intellias», 
стор. 5

102-2
Діяльність, бренди,
продукція та послуги
організації

Розділ «Про Intellias»,  
стор. 5-6

102-3 Розташування головного офісу
організації

Розділ «Про Intellias»,  
стор. 7

вул. Панаса Мирного, 24, 
Львів, 79000

102-4 Географія діяльності Розділ «Про Intellias»,  
стор. 8

102-5
Форма власності та
організаційно-правова
форма

Товариство з обмеженою 
відповідальністю. 
Недержавна власність.

102-6 Ринки, на яких працює організація Розділ «Про Intellias»,  
стор. 6,8

102-7 Масштаб організації
Розділ «Про Intellias», стор. 5 
Розділ «Відповідальність перед колегами», 
стор. 15

102-8 Інформація про співробітників,
інших робітників

Розділ «Наша відповідальність. 
Перед колегами», стор. 15

102-9 Ланцюг постачань Розділ «Про Intellias», 
стор. 12

102-10 Суттєві зміни в організації та 
ланцюгу постачань

Розділ «Про Intellias», 
стор. 12

102-11 Дотримання принципу
обережності Не застосовується

102-12 Зовнішні ініціативи Розділ «Наша відповідальність», 
сс. 20-27

102-13 Членство в асоціаціях Розділ «Про Intellias», 
стор. 14

Таблиця відповідності GRI стандартам
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GRI 102: Загальні елементи звітності 2016. Стратегія

102-14 Заява керівника Розділ «Звернення СЕО»,  
стор. 3

GRI 102: Загальні елементи звітності 2016. Етика та чесність

GRI 102: Загальні елементи звітності 2016. Управління

102-16 Цінності, принципи, стандарти та 
норми поведінки

Розділ «Про Intellias», 
стор. 17

102-18 Структура управління Розділ «Про Intellias», 
сс. 34-35 

GRI 102: Загальні елементи звітності 2016. Залучення зацікавлених сторін

102-40 Список зацікавлених сторін Розділ «Наша відповідальність. 
Зацікавлені сторони», стор. 11

102-41 Колективні договори

Процес організації роботи, права та 
обов’язки працівників, а також додаткові 
переваги регулюються внутрішніми 
політиками та процедурами

102-42 Визначення та відбір  
зацікавлених сторін

Розділ «Наша відповідальність.  
Зацікавлені сторони», стор. 10

вул. Панаса Мирного, 24, 
Львів, 79000

102-43 Підхід до залучення  
зацікавлених сторін

Розділ «Наша відповідальність.  
Зацікавлені сторони», стор. 10

102-44 Вагомі питання та проблеми, 
підняті зацікавленими сторонами

Розділ «Наша відповідальність.  
Зацікавлені сторони», стор. 11

Таблиця відповідності GRI стандартам
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GRI 102: Загальні елементи звітності 2016. Практики звітування

102-45

Юридичні особи, звітність
яких було включено до
консолідованої фінансової
звітності

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Інститут 
Інформаційних Технологій «Інтелліас»

102-46 Визначення змісту звіту та меж теми Розділ  «Про цей звіт», 
стор. 29

102-47 Перелік вагомих питань Розділ «Наша відповідальність», 
стор. 11

102-48 Коригування показників Не застосовується

102-49 Зміни у звітуванні Розділ  «Про цей звіт», 
стор. 29

102-50 Звітний період Розділ  «Про цей звіт», 
стор. 29

102-51 Дата публікації останнього звіту Розділ  «Про цей звіт»,  
стор. 29

102-52 Цикл звітності Щорічно

102-53 Контактна особа для питань 
стосовно звіту

Розділ  «Про цей звіт», 
стор. 29

102-54 Заява про підготовку звіту 
відповідно до Стандартів GRI

Розділ  «Про цей звіт»,
стор. 29 

102-55 Індекс вмісту GRI Розділ  «Таблиця відповідності GRI 
стандартам», сс. 30-33

102-56 Зовнішній аудит Не застосовується

GRI 206: Перешкоджання конкуренції

206-1

Юридичні дії щодо 
антиконкурентної поведінки, 
антимонопольної та монопольної 
практики

Жодних випадків корупції та порушень 
антимонопольного законодавства 
протягом звітного періоду не відбулось

Таблиця відповідності GRI стандартам
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GRI 401:  Працевлаштування

GRI 406: Протидія дискримінації

401-3 Відпустка з догляду за дитиною Розділ «Відповідальність перед колегами», 
стор. 16

406-1 Випадки дискримінації та вжиті 
заходи

За підзвітний період не було випадків 
дискримінації.

GRI 402: Трудові/управлінські відносини

GRI 418: Конфіденційність даних клієнтів

GRI 404: Трудові/управлінські відносини

402-1 Мінімальний строк попередження 
щодо операційних змін

30 календарних днів. Для працівників 
на випробувальному терміні — За 14 
календарних днів

418-1
Обґрунтовані скарги щодо 
порушення конфіденційності 
клієнтів та витоку даних клієнтів

Розділ «Відповідальність у бізнесі», 
стор. 13

404-1 Середня кількість годин навчання 
на рік на одного працівника

Розділ «Відповідальність перед колегами», 
стор. 17

404-2

Програми для підвищення 
кваліфікації працівників та 
програми сприяння постійному 
працевлаштуванню

Розділ «Відповідальність перед колегами», 
стор. 17

404-3
Відсоток працівників, які регулярно 
отримують оцінку успішності та 
розвитку кар’єри

Розділ «Відповідальність перед колегами», 
стор. 17

Таблиця відповідності GRI стандартам
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Структура Додаток

Засновники: 
Віталій Седлер та 
Михайло Пузраков

Здійснюють керівництво компанією на високому рівні, розробляють стратегію, затверджують бюджет, 
визначають цілі компанії.

CEO Несе відповідальність за виконання стратегії компанії. Керує такими потоками діяльності компанії, 
як delivery, продажі, маркетинг, фінанси, юридична діяльність та робота з клієнтами. 

Executive Chairman & COO
Керує розподілом капіталу (позики, інвестиції та продажі, злиття та поглинання, IPO), керує такими потоками 
діяльності компанії, як управління талантами, бізнес-процеси та інфраструктура, відповідає за корпоративне 
управління

Chief Delivery Officer Керує Delivery Organization; відповідає за надання послуг клієнтам в рамках організаційних підрозділів

VP, Delivery; Delivery Director Контролює надання послуг клієнтам Intellias

VP, Head of Technology Office Створює та трансформує пропозиції технології Intellias у всіх сферах продуктової інженерії: 
від ідеї до виробництва

Project Management Office (PMO) Відповідає за визначення, впровадження, оптимізацію та контроль способів роботи в рамках замовлень 
клієнта; створення спільноти delivery-менеджерів для постійного вдосконалення практики управління

Delivery Operations (DO)
Відповідає за визначення, впровадження, оптимізацію та підтримку процесів навколо екосистеми 
управління delivery, в т.ч. управління фінансами, облік робочого часу, KPI, звіти, автоматизація та  
оптимізація

VP, Growth Enablement Відповідає за продаж «Back-office»: від координації визначення пропозиції вартості та маркетингу до 
операцій продажу та попереднього продажу

President, North America Розвиває бізнес Intellias у Північній Америці, спільно розробляє та впроваджує маркетингову стратегію 
Intellias та відповідає за залучення нових клієнтів у регіоні

VP, Sales Europe Відповідає за продаж Intellias в Європі, орієнтуючись на ринок DACH

VP, Business Competence & Services Контролює визначення конкурентного портфеля послуг, що пропонується нашим клієнтам 

VP, Business & Operations, USA Відповідає за зростання регіональних доходів, диверсифікацію портфеля клієнтів Intellias та створення 
основидля розширення наших інженерних операцій на ринку США

Структура
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Director, Account Management Будує та розвиває міцні та успішні відносини з клієнтами, які є вигідними як для наших клієнтів, 
так і для Intellias

VP, Finance Відповідає за фінансовий ріст Intellias, управління фінансовими потоками, фінансове планування, 
звітування та контроль

Head of Legal Контролює діяльність Intellias у законодавчих рамках; надає юридичний супровід корпоративних 
та комерційних питань

VP, Talent Management Відповідає за розвиток бренду роботодавця на ринку праці; розвиток корпоративної культури Intellias; 
набір, онбординг та професійний розвиток

Director, Employee Experience Контролює досвід взаємодії спеціалістів із компанією, участь у корпоративних подіях та відповідає за 
внутрішні комунікації

Manager, Talent Delivery Здійснює контроль за залученням спеціалістів відповідно до потреб, вимог, бюджету та графіку

Manager, WFM
Перетворює бізнес-цілі компанії на план залучення талантів, закриває попит шляхом організації 
та управління ключовими каналами (резерв, ротація, програма прискореного навчання, 
канали аутсорсингу тощо)

Manager, Talent Partnership  
& Growth Підтримує та вдосконалює процеси та підходи компанії щодо утримання спеціалістів

Head of M&A and Strategic 
Investments

Розробляє та аналізує ділові та фінансові випадки діяльності злиття та поглинання, підтримує 
просування транзакцій та розробляє плани інтеграції

Manager,
Talent Learning & Development

Створює можливості для навчання, які сприяють залученню працівників до постійного 
професійного розвитку

Director, BPM
Контролює інформаційні ресурси, бізнес-процеси, ІТ-архітектуру, дані, аналітику, інформаційні системи, 
безпеку, відповідність нормативним документам, сертифікацію, ризики, партнерські відносини з 
постачальниками та знання

Director, Admin Services Відповідає за інфраструктуру, умови праці (офіси, мережі, обладнання) та інші адміністративні послуги, 
такі як управління поїздками

Структура

Додаток
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