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Вступне слово

Львівський ІТ Кластер спільно із соціологічною агенцією
«Фама» реалізували масштабне та унікальне дослідження
ІТ-ринку Львова - Lviv IT Research. Однією із головних переваг
дослідження є його точність, репрезентативність результатів
та залучення взаємодоповнюваних методів збору інформації.
Метою такого проекту було детально проаналізувати ІТ-ринок
Львова, його об’єм та потенціал.

Ще однією особливістю проекту є те, що експертами виступили
не лише керівники ІТ-компаній з різним бізнес-досвідом (залежно
від розміру компанії, бізнес-моделі, походження первинного
капіталу). З нами співпрацювали також професіонали із суміжних
галузей: консультування з інвестицій, IT-освіти, бізнес-освіти,
ІТ-бізнесу, менеджменту, макроекономіки та сфери прийняття
бізнес-рішень, управління людськими ресурсами.

ІТ Research представляє детальну структуру локального
ІТ-ринку. Нам вдалось досягнути цього результату завдяки
опитуванню ІТ-директорів та нашій багатощаблевій вибірці із
високою репрезентативністю (максимальна похибка вибірки
становить не більше 5%). Вона була розроблена спеціально
для того, щоб детально дослідити та зрозуміти, яким є
середньостатистичний ІТ-спеціаліст Львова і скласти загальну
«картину» ринку. Ми не керувались принципом «анкети
заповнюють лише працівники великих компаній» – до цього
дослідження були залучені також середні та мікро-компанії.

Опитавши 400 ІТ-спеціалістів, ми зібрали інформацію про те,
яким є середньостатистичний ІТ-працівник Львова, на що він
заощаджує, який його дохід та навіть інтереси. Також IT Research
включає інформацію про географію збуту, об’єм ринку та його
можливий потенціал. Це дослідження надає точну, аналітичну, а
головне цілісну картину ІТ-ринку Львова.

Проект Lviv IT Research є високорепрезентативним та
унікальним аналітичним дослідженням ІТ-ринку Львова:

192
71

ІТ-компанія надала свої дані для дослідження львівського ІТ-ринку

41

Директорів ІТ-компаній опитано

20

Експертних інтерв’ю проведено

400
56
460+
4

ІТ-компаній Львова проаналізовано в межах проекту

IT-спеціалістів опитано відповідно до репрезентативної вибірки.
Максимальна похибка вибірки складає 4,8%.
Запитів на публічну інформацію скеровано у спеціалізовані установи

Годин витрачено на аналіз даних та запитів

Львівський IT Кластер - спільнота, яка
об’єднує місцеву владу, ІТ-компанії та
університети задля проведення системних
змін у бізнес-середовищі міста та країни

WE UNITE
TO PROSPER

Ми об’єднуємо:

+7000 35
ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ

itcluster.lviv.ua

*кожен другий ІТ-шник Львова – учасник Кластеру

КОМПАНІЙ

45%
З ЯКИХ ІНОЗЕМНІ

Львівський ІТ Кластер – найпрогресивніша
ІТ-спільнота України!
Приєднуйся!

Структура
ІТ-ринку Львова

Структура ІТ-ринку Львова

Географія збуту

2%

35%

50%

8%

5%

Україна

Ірландія
Великобританія
Німеччина
Австрія
Нідерланди
Данія
Швеція
Норвегія
Бельгія
Швейцарія
Фінляндія
Естонія
Іспанія

США

Канада

Ізраїль
Корея
Тайвань
Японія
Китай
Сингапур
Гонконг
ОАЕ
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Структура ІТ-ринку Львова

Іван Бабічук
Bіце-президент компанії Limelight
Networks

Дмитро Косарєв
Співвласник та співзасновник,
керуючий партнер LITS
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«Багато аутсорсингових компаній у Львові не мають фокусного ринку, і якщо до
них прийде новий замовник, то навряд чи його розташування буде вирішальним
фактором працювати з ним чи ні. Ринок збуту львівських ІТ-компаній - близько 60%
Північна Америка і 30% - Європа. Дуже активно на аутсорсинг роботу віддають країни
Скандинавії, Великобританія, а також Німеччина, оскільки там достатньо сильно
розвинута галузь і значні потреби в кваліфікованих інженерах. У Львові зараз також
починають працюють з Ізраїлем, є співпраця між певними продуктовими компаніями.
І це очевидно: в Ізраїлі є державна підтримка і добре розвинена галузь венчурного
капіталу, стартапів, ІТ-технологій і їм потрібні людські ресурси, а їх не так вже й багато.
Азійський ринок також залучений, але це в основному групи великих промислових
гігантів: Тайвань, Китай, Корея.»

«Найменше компанії віддають роботу на аутсорсинг на локальні ринки, а найбільше
- в Сполучені Штати Америки, це є і культурна особливість, бо США все одно з
ким працювати, головне, щоб це було вигідно. Є деякі компанії, які сфокусовані
на європейських ринках. З Францією не працюють, або ж працюють дуже мало і
тут два чинники – це культура, і те, що Франція мала великі колонії і аутсорсить в
Південну, Центральну Африку. Німецькі компанії - замовники ІТ-послуг швидше будуть
працювати з німецькими ІТ-компаніями, або ж з тими країнами, які є однієї культурної
групи з Німеччиною. Також в Україні, зокрема у Львові, є деякі компанії, які працюють
тільки з Ізраїлем. Це країна з дуже розвинутим ІТ, але з дуже специфічною культурою. У
компанії повинен бути менеджер, який знає і розуміє ізраїльську культуру.»

Структура ІТ-ринку Львова

Андрій Павлів
Співзасновник та генеральний
директор компанії N-iX, Голова
Наглядової ради Львівського
ІТ Кластеру

Тарас Кицмей
Співзасновник та член
Правління компанії SoftServe
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«Звісно, компанії можуть мати різні специфікації та експертизу, але основні ринки збуту - це Західна Європа, Великобританія та Сполучені Штати Америки. Загалом, Скандинавський регіон є особливо активним, оскільки там високий рівень життя, високий
дохід і, в принципі, досить мала кількість талановитих людей, порівняно з попитом
на них. З Канадою також працюють, хоча, як правило, з чисто канадськими компаніями, орієнтованими на суто канадський ринок, досить рідко є можливість співпраці. З
Францією майже не працюють через певну специфіку - вона переважно аутсорсять в
Румунію через мовну спорідненість. З Італією та Іспанією ніхто на разі не працює, не
чув. З Німеччиною працюють, проте багато німецьких проектів аутсорситься в Польщу
- для них це ближче і менше ризиків. Останні роки Великобританія дуже росте в плані
кількості замовлень та клієнтів. Інші країни світу, та ж Азія, близькосхідний регіон. Ще
цікавий тренд, котрий нещодавно з’явився - збільшилась кількість замовлень, наприклад, на ігрові проекти з Арабських Еміратів.»

«Львівські ІТ-компанії працюють із тими регіонами, котрі найбільш відкриті до роботи
із аутсорсинговими моделями бізнесу. На сьогодні такою країною є Америка, вона
в центрі розвитку ІТ-технологій. У Європі також багато країн із розвинутим ІТ, як
наприклад, Великобританія, Скандинавія, Німеччина та Бенілюкс. У цих державах
потужно розвиваються інформаційні технології, проте вони не такі відкриті, як США
і суттєво менші за розміром, хоч і мають певну квоту в аутсорсингу України. Що
стосується квоти Франції та Іспанії, то вона іще менша. Дуже мало львівських компаній
працює із «близькосхідними тиграми». Хоч зараз йде багато мови про співпрацю
з Ізраїлем, проте дуже мало компаній, котрі насправді з ними працюють. Адже
ключовим фактором все ж залишається об’єм ринку.»

Структура ІТ-ринку Львова

Кількість IT-компаній Львова
Lviv IT Cluster

88,4%
Аутсорсинг

192
388*

3,2%

IT-компаній
Зареєстрованих
юридичних осіб
* Джерело: Головне
управління статистики у Львівській
області

Аустаффінг

35*
Компаній-учасників
Львівського ІТ Кластеру

6519*

8,4%
Продуктові
компанії

Працівників у компаніях-учасниках Львівського ІТ Кластеру
* Інформація востаннє
уточнювалась
11 грудня 2015

4 Великі

16 Середні

99 Малі

73 Мікрокомпанії

400+ працівників

150-300 працівників

10-110 працівників

3-7 працівників
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Остап Маланюк
Директор HR-напряму компанії
Perfectial

«Аутсорсинговий, аутстаффінговий бізнеси - це моделі постійної масштабованості
людського капіталу: ти ростеш тільки тоді, коли ти зростаєш кількісно. А продуктові
компанії можуть зростати якісно, але їх дуже мало, одиниці успішних. В будь-якому
разі, перед власниками, директорами і топ-менеджерами постійно постає питання
масштабування. В цьому власне і проблема, адже у Львові конкуренція за кваліфіковані людські ресурси дуже сильна. Ростити бізнес, коли ти маєш 5 людей в квартирі і ви
працюєте – це одне. Виростити його в 2 рази відносно просто - додати ще 5 людей і
знайти ще одного клієнта. До 20 людей вирости вже трошки складніше, тому що вже
треба системно працювати. До 50-ти людей вирости стає ще складніше, але порівняно просто, бо можна взяти декілька проектів. От вирости до 100 вже складно, від 100
до 200 це вже надскладне завдання, бо потребує зміни у світогляді власників, директорів, зміни структури, процесів, процедур. Включається бюрократія, зовсім по-іншому
повинен працювати офіс, продажі повинні формуватися інакше. І втримати такий ріст
дуже важко. Тобто, ця магічна цифра 100 людей є критичною.»

«У Львові є сприятливий ґрунт для розвитку продуктового бізнесу. Але для цього потрібно, щоб наші підприємці чи інженери з підприємницьким хистом поїхали в Кремнієву
долину до спеціалістів, яким потрібні центри розробки, і запропонували їм партнерство. В нас би завтра з’явилося 100 нових продуктових компаній, і їм ніхто не заважає
це робити. Проте багато людей пригріті на своїх роботах, хтось має міні-команду, яка
займається аутсорсингом. Хтось працює просто інженером чи керівником проектів у
Михайло Лазор
Директор львівського офісу
компанії EPAM Systems
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компанії і не хоче ризикувати, тому що в нього є сім’я, кредити і постійні витрати, тому
він не має бажання все кинути, зірватися, поїхати і починати новий бізнес. Насправді
немає жодних обмежень для того, щоб це зробити, і законодавство та інші обмежуючі
фактори, це все відмазки. Львівські ІТ-шники можуть легко знайти собі партнерів, які
охоче працюватимуть із грамотним центром з розробки за розумні кошти.»

Структура ІТ-ринку Львова

Тарас Кицмей
Співзасновник та член
Правління компанії SoftServe

Максим Лисак
Співзасновник у Startup Depot,
керуючий партнер iHUB
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«Львівські ІТ-компанії здебільшого працюють з тими регіонами, де люди найбільше
відкриті до аутсорсингу. Близько 10% компаній у Львові - продуктові. Місто багате
на ІТ-таланти, але небагате на ІТ-бізнесменів. Продукти можуть створювати ті, хто
знає ринок. Головний ринок зосереджений в Америці і, мабуть, люди, які живуть
в Америці, краще знають американський ринок, а ті, які живуть в Україні, краще
знають український ринок, і він - по відношенню до американського - дуже малий.
Є багато українських бізнесменів, які мають свої продуктові компанії в Америці. Але
вони не позиціонують їх як українські, вони вже виїхали та зареєстрували компанію
у іншій країні. Тобто, продуктові компанії з’являються переважно там, де є ринок,
аутсорсингові компанії з’являються там, де є ІТ-спеціалісти.»

«Оutsourcing як бізнес модель не є простою, але, звісно, її простіше реалізувати,
ніж почати власний стартап або створити новий продудкт. Це перше. Друге – це
технічні моменти – мало людей, які вміють вести бізнес, розуміють технічну та
підприємницьку сторону питання. І третє – в нас, на відміну від західних країн, немає
культу підприємництва. Якщо на Заході це модно, то в нас в людей не сформувалося
ще бачення та усвідомлення, що це добре. Велика частина суспільства асоціює
підприємця із «комерсантом». Тому це не є популярно – краще працювати на роботі,
отримувати заробітну плату, мінімізувати свої ризики. Така «стабільність» толерується
у суспільстві.»

Структура ІТ-ринку Львова

Степан Веселовський
Виконавчий директор
Львівського ІТ Кластеру
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«Насправді наявна структура по бізнес-моделях в Україні та Львові утворилася з
певних передумов. Бізнес виникає на тих територіях, кластерах, де для нього є
ключові фактори: людський капітал, який вміє це робити, підприємці, які мають талант
це імплементувати, і третє – ринок. Відсутність внутрішнього ринку посприяли тому,
що у Львові, в основному, розвивалися аутсорсингові компанії. Цей фактор приніс
своєрідну користь: тисячі людей, які працюють в індустрії, отримали реальні знання, як
ця бізнес-модель працює на Заході, а компанії, працюючи з іноземними замовниками,
переймали бізнес-процеси, вчилися розвивати свої. Якщо відсутній чи несформований
локальний ринок і є людський капітал – люди ідуть шукати ці ринки. Львів довгий
час мав велику промислову зону, а відповідно й інженерну експертизу, батьки
спрямовували дітей на відповідні спеціальності і це вилилось в те, що ми отримали
великий pool інженерних талантів, що стало хорошою базою для аутсорсингу.»

Характеристики
ІТ-ринку Львова

Характеристики ІТ-ринку Львова

Об'єм ринку

Оборот ІТ-галузі Львова у 2015 році,
згідно з експертними оцінками та
результатами опитування директорів
ІТ-компаній, розміщених у Львові

$280 М — $300 M
2,7% ВРП Львова
1,3% ВРП Львівської області
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Характеристики ІТ-ринку Львова

Податки в місцевий бюджет
$ 12,403 M*
Податкових відрахувань від львівської ІТ-галузі
надійде до місцевих бюджетів у 2015 році

Місто
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$180,64 M

Область

* Джерело: експертні оцінки, результати опитувань в межах проекту Lviv
IT Research, запити на публічну інформацію в Головне управління ДФС у
Львівській області за КВЕДами та аналітичне моделювання

$ 746,39 M*

Планована дохідна частина
бюджету Львова на 2015 рік

Планована дохідна частина бюджету
Львівської області на 2015 рік

* Джерело: Департамент фінансової
політики Львівської міської ради

* Джерело: Департамент фінансів
Львівської обласної державної адміністрації

$186,05 M

$ 784,67 M*

Планована видаткова частина
бюджету Львова на 2015 рік

Планована видаткова частина бюджету
Львівської області на 2015 рік

Характеристики ІТ-ринку Львова
«Окрім податкових відрахувань, можна дивитися на інший ефект - працівники ІТ-індустрії витрачають багато коштів. Все-таки 200-300 мільйонів доларів надходить у економіку міста Львова і ті гроші тут обертаються: бо програмісти мають поїсти, відпочити, купити щось, піти в спортклуб. Вони купують нерухомість, під них інвестуються
офісні центри. Вони купують в торгівельних центрах.»
Дмитро Симовоник
Керівник компанії
«Цитадель Капітал»

«Мушу відзначити, що ІТ-шники мало заощаджують. Тобто, вони одразу купують квартири, машини - живуть сьогоднішнім днем. Ну, нехай 20% вони відкладають. Далі можна приблизно порахувати, яку суму кожного року галузь опосередковано викидає на
ринок і оцінити який буде паритет із податками. На сьогоднішній день, на мою думку,
це є містоформуюча галузь, яка наповнює Львів грошима.»
Дмитро Косарєв
Співвласник та співзасновник,
керуючий партнер LITS

«Існує один важливий аспект - ІТ-шники часто купують продукти, машини, будинки та
квартири. Знову ж таки - вони сплачують податки у пенсійний фонд. Якщо Ви вирішили придбати квартиру, Ви маєте заплатити 1,5% мита. Якщо Ви вирішили поміняти свої
100 доларів на гривні, Ви маєте сплатити 1%. Чим більше ІТ-спеціалістів у Львові, тим
більше коштів залишається у цьому регіоні.»
Володимир Чірва
Співзасновник та Директор з
розробки компанії Sigma Software,
член Наглядової ради Львівського
ІТ Кластеру
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Характеристики ІТ-ринку Львова

Андрій Ганкевич
Директор зі стратегічного розвитку
компанії Eleks та член Наглядової
ради Львівського ІТ Кластеру

Дмитро Симовоник

«Слід зазначити, що динаміка росту львівської ІТ-індустрії до кінця 2013 року була
дуже позитивною і складала близько 30% щорічного приросту. Однак, після всім відомих політичних подій, які вплинули на економічний стан країни, динаміка росту дещо
знизилась. В даний час ситуація поступово покращується, але відновити попередню
динаміку поки що не вдається, і ріст тримається на позначці 10-15% за останній рік.
З іншого боку, якщо говорити про ІТ-ринок Львова, то можна прослідкувати значне
зростання кількості ІТ-компаній у місті, багато з яких перенесли свої офіси зі східної
України до Львова.»

«Ринок виріс за останні 5 років в 2,5 рази. Компанії - і ринок відповідно - стали більш
структурованими, вони здобули більше досвіду, ростуть із так званих «домашніх» до
більших. Україна уже має хорошу репутацію, наші програмісти цінуються і на них є
попит. Плюс за цей час однозначно багато зробив ІТ Кластер для того, щоб компанії
почали співпрацювати і думати, яким чином збільшити «спільний пиріг». Зараз компанії більше інвестують у людський капітал, проте й конкуренція на нього збільшилася.
Немаловажливий факт, що тепер бути ІТ-шником стає престижно.»

Керівник компанії
«Цитадель Капітал»

VISCO CG LLC
7, Zaliznychna str.
Lviv, Ukraine

tel. +380 67 6703883
e-mail: info@visco.no
www.visco.no
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Характеристики ІТ-ринку Львова

Дмитро Гадомський
Адвокат, партнер практики
ІТ і медіа права Адвокатського
Об’єднання «Юскутум»

Степан Веселовський
Виконавчий директор
Львівського ІТ Кластеру
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«За останні два роки Львів перетворився на потужний ІТ бізнес-центр. Тепер разом
із запахом кави, тут відчувається присутність високих технологій. З’явився Львівський
ІТ Кластер, Startup Depot, і от тепер iHUB. Проводиться чи не найбільша ІТ-конференція – Lviv IT Arena. Час від часу з’являються чутки про відкриття якимось потужним ІТ
гігантом центру розробки саме у Львівській області. А львівські ІТ-компанії зі своїми автоматично керованими танками і софтом для керування Теслою за допомогою iWatch
задають темп в багатьох галузях української індустрії високих технологій. Львів безумовно справляє враження міста, яке підтримує ІТ. Львів - безпечне місто для бізнесу.»

«Те, що відбулося в 2009 році, в принципі безпрецедентно для Львова та для України:
прийняття Стратегії конкурентоспроможності міста, яка визначила ІТ пріоритетною
галуззю для міста та створення Львівського ІТ Кластеру. Тобто, це спільне рішення
бізнесу та міської влади об’єднатись та розвивати ІТ-ринок. Львів поставив за мету
із 5 тисяч ІТ-шників вирости до 15 тисяч і досяг її всього за 5 років. Дуже мало міст в
Україні ставлять собі такі амбітні цілі. Це, власне, перша перевага Львова - його динаміка. Наступним етапом ІТ-бізнес спільно з містом почали об’єднувати навколо себе
більше людей. Визначивши ключові проблеми індустрії, як наприклад, якість і кількість
людського капіталу, з ними почали боротись. Були залучені усі галузі - освіта, промоція, маркетинг. Як наслідок, Львів зараз на слуху. Існує трохи негативної тенденції для
України загалом, але позитивної для конкурентоспроможності окремої території; тому
завжди міста між собою конкурують. Відповідно, компанії почали переїжджати, відкривати свої офіси тут; навіть якщо вони й вносили це у свої середньострокові плани,
то у зв’язку із відомими подіями, ситуація пришвидшилась.»

Характеристики ІТ-ринку Львова

Тенденції та перспективи
розвитку львівського ІТ-ринку
На львівському ІТ-ринку можна
спостерігати наступні тренди:
Ріст ринку залишається позитивним, хоча і втратив темп у зв’язку із ситуацією в країні
Ринок експорту росте, а внутрішній попит залишається незадовільним
Кількість релокацій ІТ-спеціалістів за кордон поступово зменшується
Збільшення пулу ІТ-спеціалістів за рахунок релокацій зі східної частини України
Компанії називають Краків як місто-конкурент для Львова
Зростання цін та видатків на утримання та роботу офісів
Збільшується кількість juniors на ринку (особливо QA-спеціалістів, в основному за
рахунок збільшення кількості відповідних шкіл та курсів та уявлень, що саме дана
спеціальність характеризується найнижчим порогом входу в ІТ-галузь)
«Кадровий голод» залишається однією з проблем ІТ-компаній
Дохід росте повільніше, ніж у попередні роки
Знизився мінімальний дохід при «вході» спеціаліста в ІТ-сферу
(в першу чергу за рахунок «світчерів» - кандидатів, які прийшли з інших галузей)
Частина ІТ-компаній відчула труднощі із втриманням наявних клієнтів
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Ринок буде
зростати

Кількість Junior
збільшуватиметься

Збільшення кількості
свічерів - людей, які
змінили професію

Стрімке зростання
ринку освіти і
профорієнтації в ІТ

Відкриття офісів
закордоном

Компанії працюватимуть над диверсивікацією ризиків

Характеристики ІТ-ринку Львова

Тенденції та перспективи
розвитку львівського ІТ-ринку
ІТ-компанії переглядають та адаптують свої стратегії розвитку,
в тому числі переорієнтовуються, шукають нові ринки збуту
Збільшується запит на нішевих спеціалістів
Деякі компанії відкривають свої представництва за кордоном
Великі гравці на ринку диверсифікують ризики та трансформують
бізнес-моделі з метою створення більшої доданої вартості
Активізація ринку освіти для підготовки ІТ-спеціалістів,
популяризація нішевої бізнес-освіти
Активніша робота ІТ-компаній в плані профорієнтації абітурієнтів
Інвестиції ІТ-компаній у навчальні заклади
(відкриття кафедри Computer Science в УКУ)
Участь у тендерах на розробку продуктів для міста
(для прикладу проект eлектронного квитка)
Волонтерська діяльність ІТ-компаній та окремих спеціалістів
Ініціативні проекти для покращення якості життя в місті,
розвитку концепції Smart city
Розвивається ринок стартапів та відповідної інфраструктури
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Використання
електронного
квитка

Впровадження
електронного
врядування

Збільшення
кількості стартапів

Розвиток концепції
Smart city

IT Arena - одна з найбільших
та найочікуваніших
ІТ-подій України

+1400

УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ ТА СВІТУ У 2015

LVIV IT ARENA–
TRENDSETTING
IT IN UKRAINE
itarena.lviv.ua

*Lviv IT Arena 2015 - найкраща подія року
за результатами опитування DOU !

IT Arena це:

+100

ГОДИН ЗАХОПЛИВИХ ЛЕКЦІЙ

+110
ВИДАТНИХ СПІКЕРІВ

Будь в курсі ІТ-трендів! Зустрінемось
на стадіоні Арена Львів восени 2016-ого!

Характеристики ІТ-ринку Львова
«Щодо наявних трендів, то галузь буде надалі рости, можливо будуть спільні проекти
з місцевим самоврядуванням, компанії продовжуватимуть інвестувати в освіту, бо
кадровий голод наразі залишається - темпи приросту випереджують органічний розвиток тих спеціалістів, які можуть з’являтись на ринку. Позитивним явищем є плани на
побудову ІТ Парку та поява інноваційних проектів чи локацій, які цьому сприяють.»
Андрій Павлів
Співзасновник та генеральний
директор компанії N-iX, Голова
Наглядової ради Львівського
ІТ Кластеру

Олег Денис
Виконавчий віце-президент
компанії SoftServe
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«Певні ризики на рнику залишаються, проте маленькі компанії заходять на львівський
ринок, місцеві ІТ-офіси ростуть, і ця тенденція буде продовжуватися. Навряд чи цього
року на львівський ринок зайдуть світові компанії. Але, якщо ІТ-шне середовище буде
й надалі так розвиватись, то треба чекати, що уже за декілька років зайдуть і світові
гіганти. Це надасть ще більше замовлень, більше роботи. Прихід великих компаній
свідчитиме про те що у Львові є сприятливе середовище, це сприятиме співпраці та
партнерству українських компаній із міжнародними. На разі важливе значення матимуть державні реформи, зокрема податкова. Але при такому підході, як зараз, львівські
ІТ-компанії контролюють ситуацію і невеликий ріст - 10%-15% має бути.»

Характеристики ІТ-ринку Львова

Софія Опацька
Декан Львівської бізнес-школи
Українського католицького
університету. Спеціаліст в галузі
управління людьми, організаційної
поведінки.
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«Я думаю, що великі гравці зараз не зайдуть, а якісь маленькі переміщення можуть
бути. Можливо навіть певні M&A угоди відбудуться. Слід зазначити, що активізується
ринок освіти (співпраця з університетами, вирощування спеціалістів, перекваліфікація),
в тому числі бізнес-освіти, оскільки компанії почали розуміти, що їхній бізнес зростає
не лише через кількісні показники (кількість спеціалістів), а й завдяки якісним, через
вихід на інновації, нові бізнес-моделі, а без критичної маси business-oriented persons
цього складно досягнути.»

Характеристики ІТ-ринку Львова

Медіана доходів в ІТ по місту
$4500
Максимальний
середньомісячний дохід

$1500
$150
Медіана доходу в ІТ-галузі Львова

Мінімальний
середньомісячний дохід

968*
Біг Маків може придбати середньостатистичний
ІТ-спеціаліст Львова на свій місячний дохід.

* - Big Mac Index для України складає $1,55
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Характеристики ІТ-ринку Львова

Наявні проблеми, з якими стикаються ІТ-компанії у
Львові та можливі шляхи регулювання
ІТ-сфера
Низька конкурентоспроможність в порівнянні
з західними компаніями
Втрата позицій конкурентоздатності на світовому ринку
Нерозвиненість внутрішнього ІТ-ринку
Міграція ІТ-компаній з сходу країни, підвищення
конкуренції за людські ресурси
Переманювання людей (headhunting)
Недостатня кількість ІТ-івентів, венчурних фондів
Нестача офісних приміщень

Фінанси та економічний стан країни
Невизначеність курсу валют
Проблеми та невизначеність доходів
Оренда житла в іноземній валюті для працівників ІТ-сфери
Розповсюдження стереотипу про високий рівень
доходу працівників ІТ-сфери
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Людський капітал
Кваліфіковані ІТ-спеціалісти, які не займаються саморозвитком
Жорстка конкуренція на ІТ-ринку праці: попит перевищує пропозицію
Відтік висококваліфікованих кадрів за кордон
Відсутність достатньої кількості працівників середнього рівня кваліфікації
Низький рівень англійської мови у ІТ-спеціалістів
Відсутність кваліфікованих організаторів проведення ІТ-зустрічей
Недостатня кількість кваліфікованих спікерів для івентів
Незбалансоване співвідношення кваліфікації працівників та рівня зарплати
Низька якість освіти та підготовки ІТ-спеціалістів

Загальнонаціональні проблеми
Військовий конфлікт на сході України
Інерція бюрократичного апарату: опір до реформ
Повільне впровадження в дію змін до податкового законодавства
Бюрократія у податковій сфері
Тривога у зв’язку зі зміною законодавства
Проблеми з функціонуванням аеропорту та
«закрите небо» для міжнародних авіасполучень
Візовий режим

Характеристики ІТ-ринку Львова

Потенційні проблеми, з якими можуть стикнутись
ІТ-компанії у Львові у найближчий рік
Загальнонаціональні проблеми
Відсутність позитивних змін
Політична нестабільність
Низький рівень розвитку економіки країни
Віялові відключення електроенергії
Нестабільність банківської системи
Дисбаланс у валютній сфері
Мобілізація працівників ІТ-сфери у наступних
хвилях військової мобілізації
Технічний дефолт економіки країни
Можливість активізації офшорних рахунків
Ескалація військових дій на сході країни

Податкова сфера
Надмірна увага до ІТ-сфери
Підвищення податків для ІТ-галузі
Збільшення рівня податкового тиску
«Сірі» схеми оподаткування
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Міські проблеми
«Закрите небо» для львівського аеропорту (відсутність лоукостів)
Неготовність міста до внутрішньої міграції спеціалістів різних сфер
Проблема з трафіком у місті (через збільшення кількості автомобілів)
Недостатній рівень розвитку інфраструктури міста
Нестача висококласних офісних приміщень

ІТ-сфера
Низький рівень короткострокової ІТ-освіти (курсів)
Відтік клієнтів
Втрата великими компаніями замовлень
Брак кадрів
Проблема розселення ІТ-спеціалістів з інших міст (ринок оренди житла)
Міграція ІТ-спеціалістів закордон
«Пом’якшити ефект зможе тільки правильне планування бізнесу із чітким
усвідомленням та врахуванням можливих ризиків. У Львові ІТ-компанії
зможуть також забезпечити координацію своїх дій та ділитись досвідом
щодо власних заходів із забезпечення безперервності бізнесу.»
Андрій Ганкевич

Людський капітал: наявний
та потенційний

Людський капітал: наявний та потенційний

Кількість ІТ-спеціалістів у Львові

2%

постійного
населення у Львові

13513 до 15155
ІТ-спеціалістів у Львові

7567 до 8487
Software engineers

2,3%

складають ІТ-сім’ї у структурі населення Львова

3188 до 4830
фрілансерів та працівників ІТ-відділів у
інших галузях Львова

6%

всього працюючого
населення у Львові

20 ІТ-спеціалістів на 1000 населення у Львові
60 ІТ-спеціалістів на 1000 працюючого населення у Львові
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Людський капітал: наявний та потенційний

Потенціал до зростання
IT-випускників у 2013-2014
академічному році

IT-студенти в 2014-2015
академічному році

12232

4106 щорічних
ІТ-випускників
рівні
551 I-II
акредитації

Студентів ІТ-спеціальностей
наразі навчаються

5528
3555

Будуть готові працювати
у ІТ-сфері до кінця 2015
(студенти 4-6х курсів)

III-IV рівні
акредитації:

1687 бакалаврів
879 спеціалістів
989 магістрів

* Джерело: Вищі навчальні заклади Львова
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IT House – дім створений
ІТ-шниками для ІТ-шників
IT House це:
сучасне житло із якісних матеріалів
зони для відпочинку (балкони, дах-тераса, дитячий майданчики)
вело- та автопаркінг із цілодобовою охороною
новітні технології енергозбереження

itcluster.lviv.ua

*Кожен учасник Львівськго ІТ Кластеру
може придбати житло в IT House

Стань частиною унікального проекту!
Мешкай серед своїх!

Соціальний портрет
ІТ-спеціаліста у Львові

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Опис портрету
56%
програміст

Львівський айтішник

$1500
середньомісячний
дохід

23%

48,3%

18-30
років

4 роки
загальний досвід
роботи в ІТ

18,7%
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з повною вищою
профільною освітою

середній вік

3 роки

працює над власним
стартапом в ІТ-сфері

77%

досвід по роботі з
поточною технологією

2 роки

62,8%

52,5%

працює у поточній
компанії

додатковим фрілансом
переважно не займається
36

Задоволений своєю
роботою на даний момент

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

В середньому, львівський ІТ-спеціаліст
змінив уже 2 місця праці.

Якби в нього було достатньо
грошей, щоб не працювати,
теперішнього місця праці він
би все одно не покинув

48,5%

У своїй роботі
найбільше цінує
37,4%

розвиток у технічному напрямку

18,4%

та можливості відряджень закордон

79,3%
38,8%

При пошуці нового місця праці в першу чергу
звертав би увагу на наступні 3 фактори:
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командний
гравець

Іноді у нього
бувають
овертайми

32,9%
позиція work-life
balance

26,5%

18,8%

12,3%

дохід

цікаві проекти та
робочі завдання

атмосфера в колективі,
хороша команда

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Професійні знання, достатні для роботи в ІТ-галузі,
львівський ІТ-спеціаліст здобув завдяки самоосвіті:
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32,1%

читаючи спеціалізовану літературу

22,6%

проходячи онлайн-курси

72,6%

не припиняє розвиватись та навчатись і надалі

50,9%

сертифікатів, які б підтверджували його рівень компетенцій все ще переважно не має

99,6%

володіє англійською мовою

56%

постійно використовує її у роботі

86,4%

не ходить на хакатони

72,5%

відвідує тематичні конференції та ком’юніті мітінги

17,6%

хотів би опанувати Java

13,8%

хотів би опанувати Python

11,2%

хотів би опанувати JavaScript

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Соціально-демографічні характеристики

Вік

Освіта

26 років

•
•
•
•
•

18-24
25-30
31-35
36-40
41-45
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31,1%
49,1%
13,7%
5,0%
1,1%

Медіана по віку

48,3%

• 7,2%
• 8,4%
		
• 4,9%
• 20,3%
• 8,6%
• 1,9%
• 0,5%

Повна вища профільна (магістр
/ спеціаліст - комп’ютерні або
точні науки)

Середня технічна
Незакінчена вища профільна
(бакалавр - комп’ютерні або точні науки)
Незакінчена вища непрофільна (бакалавр)
Повна вища непрофільна (магістр / спеціаліст)
Дві вищі освіти
Аспірант, PhD
MBA-рівень

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Соціально-демографічні характеристики

•

37,3%
Неодружених

•

38,3%

Сімейний стан
• 13,7% У стосунках / є пара
• 8,4% Живемо разом
• 2,4% Розлучений(-на)

Одружених

Діти
•

25,4%
Так

•

74,6%
Ні
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54,3% Переважно 1 дитина
3,1% максимум - 3

Житлові питання
•

48,6%
Орендують
житло

• 22,8%
• 26,9%
		
• 1,7%

Живуть з батьками
Мешкають окремо,
у власній квартирі
Мають власний будинок

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Стосунки з роботою

На якій посаді Ви зараз працюєте?
56,0% Software engineer
13,4% Manual QA
4,8% Automation QA

Рівень кваліфікації
• 45,5%

• 27,9% Senior
• 26,6% Junior

Middle

1,7% Business analyst, requirements manager
3,4% System administrator
0,8% Database administrator
2,9% UI-UX specialist
7,2% Team lead
2,3% Tech lead
4,1% Project manager
1,2% Solution architect
2,2% Human resources manager
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• 52,4%
Постійна ставка
щомісяця, без
бонусів/премій

Якою є форма
вашого доходу?
• 26,4% Постійна ставка щомісяця,
з бонусами / преміями
• 19,8% Погодинна оплата
• 1,4% Інше

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Стосунки з роботою

Як часто у Вас відбувається
salary review?
• 49,0%
Раз на півроку

• 32,2%
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В середньому, ІТ спеціаліст
змінив уже 2 місця праці.
Максимум - 10, при загальному
досвіді в ІТ 25 років.

4 роки
в ІТ

В середньому, загальний
досвід роботи в ІТ - 4 роки, у
поточній компанії - 2 роки

• 40,3% Раз на рік
• 10,7% Інше

Задоволеність роботою
на даний момент
Радше задоволений(-на)

2 місця
праці

•
•
•
•

20,3% Абсолютно задоволений(-на)
22,7% І так, і ні рівною мірою
18,3% Радше незадоволений(-на)
6,4% Абсолютно незадоволений(-на)

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Скільки місць праці / компаній
Ви змінили за свій трудовий стаж?

Якщо б Ви кинули теперішнє місце праці,
чим найбільш імовірно Ви б зайнялись?

31,0%

22,5% Продовжував(-ла) б працювати за теперішньою
спеціальністю, але в іншій компанії у Львові
25,0%

15,2%

3,1% Продовжував(-ла) б працювати за теперішньою
спеціальністю, але в іншому місті України
17,1% Продовжував(-ла) б працювати за теперішньою
спеціальністю, але в іншій країні

14,1%

12,2% Став(-ла) би фрілансером

8,7%
3,3%

1

2

3

4

5

6

1,7%

7

8,7% Зайнявся(-лася) би самоосвітою для іншої
спеціальності
0,1% 0,1% 0,6% 0,2%

8

9

10

11

Side projects
• 62,8%
Не займаюсь
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• 15,9% Фріланс
• 18,7% Свій стартап/
проект в ІТ
• 2,6% Свій стартап/
проект не в ІТ

• 18,1%
Швидше
кинув(-ла) би

17,3% Присвятив(-ла) б час собі: розваги, подорож, спорт
19,2% Нічого б не змінювали

Якби у Вас було достатньо грошей,
щоб не працювати, чи Ви б кинули
Ваше теперішнє місце праці?
•
•
•
•

13,2% Точно кинув(-ла) би
20,2% Важко відповісти
34,0% Швидше не кинув(-ла) би
14,5% Точно не кинув(-ла) би

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Сторони трудової діяльності, які
львівські ІТ-спеціалісти вважають
важливими

Найбільш важливі фактори при
пошуці роботи (якщо б зараз
шукали місце праці)

99,2% Хороший дохід та умови праці

26,5% Хороший дохід

97,1%

Цікава та різноманітна робота / проекти

96,7% Можливості для професійного зростання
93,8% Надійна робота
91,5% Хороші стосунки із співробітниками
69,1% Внесок у життя окремих людей та суспільства загалом
62,4% Робота з людьми
53,5% Робота, в якій Ви сам собі керівник

18,8% Цікаві проекти та робочі завдання
12,3% Атмосфера в колективі, хороша команда
8,5%

Можливість професійного самовдосконалення

8,1%

Перспектива кар’єрного зростання

7,5%

Можливість реалізувати свої здібності

5,5%

Графік роботи

4,6%

Комфортний офіс, робочі умови

2,4%

Розташування офісу

2,2%

Стиль керівництва

1,2%

Наявність соцпакету

1,1%

Спосіб реалізації діяльності компанією
(аутсорсинг, аутстаффінг, продуктова)

50,2% Престижна робота, яку високо цінують інші
42,9% Влада через прийняття рішень
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0,7%

Імідж/престижність компанії та відгуки про неї

0,6%

Розмір компанії (велика, маленька, середня)

IT Expert – проект
модернізації технічної освіти
у львівських університетах
Разом із нашим освітнім
проектом у тебе буде нагода:
поділитись власним досвідом
надихати студентів
співпрацювати із викладачами
реалізовувати масштабний проект
змінювати освіту
розвивати ІТ

itcluster.lviv.ua

IT Expert це:

2

УНІВЕРСИТЕТИ

30 50 700
МОДЕРНІЗОВАНИХ
ДИСЦИПЛІН

ВИКЛАДАЧІВ
ТА ЕКСПЕРТІВ

Стань IT Eкспертом!
Змінюй освіту разом із Кластером.

СТУДЕНТІВ
ЩОРОКУ

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Перспективи розвитку, які спеціалісти
найбільше цінують у поточній роботі

Яка роль у роботі Вам
більше комфортна?

37,4% Розвиток у технічному напрямку

• 20,7% Індивідуальний гравець

•

79,3%
Командний
гравець

18,4% Можливість відряджень закордон
14,0% Перехід на менеджерські посади
13,4% Отримання достатнього досвіду для створення власної компанії
8,0%

Можливість переїзду закордон за деякий час

6,5%

Можливість переїзду закордон на постійне місце проживання

2,3%

Інші

Чи можете Ви сказати, що у своїй діяльності дбаєте про бізнес-потреби /
бізнес-складову замовника / проекту?
48,0%
35,3%
10,6%
2,8%
1,2%
2,1%
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Цілком погоджуюсь
Радше погоджуюсь
І так, і ні рівною мірою
Радше не погоджуюсь
Цілком не погоджуюсь
Важко відповісти

Як часто у Вас
бувають overtimes?
•
•
•
•

5,2%
22,0%
26,2%
7,8%

•

Постійно
Часто
Рідко
Ніколи

38,8%
Іноді

Чи можете Ви сказати про
себе, що дотримуєтесь
work-life balance?
10,0%
29,0%
32,9%
19,1%
3,3%
5,6%

Цілком погоджуюсь
Радше погоджуюсь
І так, і ні рівною мірою
Радше не погоджуюсь
Цілком не погоджуюсь
Важко відповісти

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Skills & knowledge
Вкажіть, будь ласка, де Ви
отримали професійні знання,
достатні для роботи в ІТ-галузі?

•

32,1% Самоосвіта – спеціалізована література тощо
22,6% Самоосвіта – онлайн-курси
22,1% В моєму вищому навчальному закладі
12,4% Інтернатура в ІТ-компанії
8,5% Відвідував(-ла) платні спеціалізовані курси («зовнішні»)
2,3% Інше

Як часто Ви використовуєте іноземну
мову (спілкування, читання, письмо)...
у роботі
Постійно
Часто
Іноді

18,4%
6,3%

Ніколи

5,0%

18,2%
34,4%
26,9%
10,5%

Чи є у Вас спеціалізовані
сертифікати, які підтверджують
Ваш рівень компетенцій?
21,2%
23,2%
1,1%
3,7%
50,9%

Так, по технології, з якою я працюю
Так, сертифікат після тренінгу, майстер-класу тощо
Так, я scrum master
Інше (sales)
У мене немає ніяких сертифікатів

Знання іноземних мов

10,0%

14,3%

Рідко
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у житті
56,0%

72,6%

Іноді
• 27,4% Ні

Чи вчитесь Ви зараз додатково
(курси в компанії, спеціалізовані
курси, онлайн-курси; мова з
репетитором тощо)?

99,6%
22,2%
13,9%
3,4%

Англійська мова
Польська мова
Німецька мова
Французька мова

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Upgrade yourself
Яку мову програмування
Ви б хотіли опанувати?
17,6%

Java

13,8%

Python

11,2%

JavaScript

62,5% Так
37,5% Ні

8,4%

Node.js

Чи Ви використовуєте у своїй
основній та/чи додатковій
зайнятості source control?

6,9%

C++
Angular JS

6,3%

Objective-C 6,3%
Ruby

17,6%

C#

4,6%

SQL

4,6%
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13,0% Так
87,0% Ні

Чи кодите Ви оpensource?
В середньому 8,5 годин на тиждень
(mode - 2 години на тиждень; мінімум 1)

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Upgrade yourself
72,5% Так
27,5% Ні

Чому львівські ІТ-спеціалісти відвідують
конференції та ком’юніті мітінги?
Обмін досвідом
«Дізнатися тренди, познайомитися з новими людьми,
поспілкуватися про процес тестування на їхніх проектах,
почути про досвід інших»
Можливість отримати нові знання про нові технології,
методики та ІТ-тренди
«Тому, що це цікаво та пізнавально. На різних мітінгах та конференціях завжди можна почерпнути щось нове для себе, що допоможе вдосконалювати свої навики, інколи це щось, що допоможе
сформувати ціль на певному етапі життя»
Нові знайомства
Це цікаво
Розвиток/самовдосконалення
Спілкування
Можливість професійного росту
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Чи відвідуєте
ком’юніті мітінги та
тематичні конференції?

Чому не відвідують конференції
та ком’юніті мітінги?
Брак часу
Немає можливості
Немає бажання
Нецікаві заходи
Немає фінансової можливості
Потрібно відпочивати
Мовний бар’єр
Відсутність компанії
Є можливість отримати всю інформацію з інтернету
Не проводили цікавих зустрічей
Компанія не відправляє на подібні заходи
Відсутня інформація про проведення подібних заходів
Зайнятість на роботі
Відсутні спеціалізовані Requirements Analysis /
Business Analysis івенти

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Причини через які
львівські ІТ-спеціалісти
беруть участь у хакатонах:

Так
13,6%

Чому львівські ІТ-спеціалісти беруть
участь у хакатонах?

Це цікаво
Можливість розвитку та вдосконалення
«Це дуже корисно для розуміння власних слабкостей і
переваг, а також дуже швидко і суттєво розвиває здібності»
Новий досвід
Нові знайомства
Інтерес до екстремального програмування
Можливість показати свої здібності та можливості
Нові виклики
Практика навичок (скілів)
Можливість генерування власних ідей та можливість
їх втілення в життя
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«Мені це подобається, люблю коли ідеї, згенеровані мною,
мають шанс бути втіленими в життя»
Спілкування з ком’юніті
Обмін досвідом та ідеями
Можливість зрекрутувати нових людей для роботи
Розширення рамок уявлення
Університет заохочує до відвідування
Можливість бути в курсі новинок
Розвиток здібностей
Ознайомлення з новими ідеями
Новий досвід побудови сильної команди

Lviv IT Club – найбільша
та найпотужніша
ІТ спільнота Львова!
Перша загальноміська програма
лояльності для ІТ, яка дає
можливість заощадити у:
авіакомпаніях
банках
страхових компаніях
кафе, ресторанах, пабах
клубах,
коворкінгах,
розважальних центрах,
мед закладах та аптеках
магазинах
конференціях

itcluster.lviv.ua

IT Club це:

6000+ 160+
УЧАСНИКІВ

ЗАКЛАДІВ

ЗНИЖКИ ВІД 5 ДО 100%

Будь в Клубі! Відчуй усі переваги
лояльності міста Львова!

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Пересування по місту
Переважно пересуваються пішки (45,8%), маршрутками (27,0%) та на власному авто (23,0%)
В середньому добираються на роботу 26 хвилин (мінімум 2хв, максимум 1,5 години)

Які види транспорту Ви найчастіше
використовуєте для пересування по місту?
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Велосипед

Власне авто

6,3%
7,3%
11,5%
14,0%
61,0%

23,0% Щодня або майже щодня
9,7% Щотижня або декілька разів на тиждень
4,8% Щомісяця або декілька разів на місяць
3,7% Декілька разів на рік
58,8% Не використовую взагалі

Щодня або майже щодня
Щотижня або декілька разів на тиждень
Щомісяця або декілька разів на місяць
Декілька разів на рік
Не використовую взагалі

Мотоцикл

Таксі

1,0% Щодня або майже щодня
0,7% Щотижня або декілька разів на тиждень
1,1% Щомісяця або декілька разів на місяць
0,3% Декілька разів на рік
96,8% Не використовую взагалі

2,1% Щодня або майже щодня
8,8% Щотижня або декілька разів на тиждень
36,9% Щомісяця або декілька разів на місяць
40,2% Декілька разів на рік
12,0% Не використовую взагалі

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Пересування по місту
Переважно пересуваються пішки (45,8%), маршрутками (27,0%) та на власному авто (23,0%)
В середньому добираються на роботу 26 хвилин (мінімум 2хв, максимум 1,5 години)

Які види транспорту Ви найчастіше
використовуєте для пересування по місту?
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Маршрутне таксі

Тролейбус

27,0%
24,3%
24,4%
15,8%
8,4%

3,1%
7,7%
20,8%
37,7%
30,7%

Щодня або майже щодня
Щотижня або декілька разів на тиждень
Щомісяця або декілька разів на місяць
Декілька разів на рік
Не використовую взагалі

Щодня або майже щодня
Щотижня або декілька разів на тиждень
Щомісяця або декілька разів на місяць
Декілька разів на рік
Не використовую взагалі

Трамвай

Пересуваюсь по місту пішки

7,2%
14,5%
26,0%
29,7%
22,7%

45,8%
21,3%
18,9%
9,1%
5,0%

Щодня або майже щодня
Щотижня або декілька разів на тиждень
Щомісяця або декілька разів на місяць
Декілька разів на рік
Не використовую взагалі

Щодня або майже щодня
Щотижня або декілька разів на тиждень
Щомісяця або декілька разів на місяць
Декілька разів на рік
Не використовую взагалі

IT Future – освітня ініціатива
Кластеру, яка надихає учнів вчитись
та обирати своє майбутнє у ІТ!
Разом із нашим проектом:
розкажи про свій ІТ-досвід
мотивуй учнів навчатись
розвивай ІТ

2835 63 +5000
ХВИЛИН ЗАХОПЛИВИХ
ЛЕКЦІЙ

ШКОЛИ

Надихай молоде покоління!
Приєднуйся до IT Future!
itcluster.lviv.ua

ВМОТИВОВАНИХ ТА
ОБІЗНАНИХ УЧНІВ

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Харчування
3384L

літри кави випивають
львівські ІТ-шники за день!

Львівські ІТ-спеціалісти каву п'ють в середньому 1,5 рази на день (з тих,
хто вживає каву - таких 70%). Частота вживання кави від 1 до 9 разів на
день. Середня порція кави за один раз - 155 мл; переважно - 200 мл.
Мінімум 20 мл, максимум 500 мл за один прийом.

Чи вживаєте Ви якісь
енергетики, окрім кави?
Ні
95,5%

• Так 4,5%

Працівники ІТ-компаній Львова
зазвичай харчуються:

В середньому 19,3% з доходу
витрачають на харчування

46,5% Заклади громадського харчування (ресторани, кафе)

(вдома, на роботі, в закладах громадського
харчування);

35,7% Готують страви заздалегідь і берете з собою
3,1%

Купують продукти в магазині

2,0% Використовують можливості швидкого перекусу (снеки, бургери, фаст-фуди, ін.)
1,0% Готують бутерброди чи перекус та берете з собою
0,8% Обідають вдома
10,9% Інше (кейтерінг в офісі; комбінація перерахованих вище варіантів)
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від 3% до 75%
(mode 10%)

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Витрати та заощадження
3%
mode 5%

Так
87,1%

В середньому з
доходу передають
на благодійність та
допомогу армії

Якому типу авто Ви б надали перевагу?

Чи заощаджуєте/
накопичуєте Ви кошти?

Як часто Ви подорожуєте протягом року?

• Ні 12,9%

Яка ціль Ваших
накопичень/заощаджень?
46,4%
9,4%
1,7%
17,3%
12,9%
12,4%

Квартира
Авто / байк
Весілля
Подорожі
«На чорний день»
Інше **

* - частіше або рідше, ніколи
** - (власна справа; ремонт в помешканні; оновлення техніки; комбінація варіантів)
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11,4%
13,5%
18,9%
48,1%
8,1%

Бензиновий двигун
Дизельний двигун
Гібридний двигун
Електромобіль
Ніякому

В межах країни

Закордон, за винятком відряджень

Раз на рік

16,5%

41,4%

Двічі на рік

22,2%

17,1%

Тричі на рік

17,4%

5,4%

Щосезону

32,6%

6,9%

Інше*

11,3%

29,2%

VISA

Майже кожен третій ІТ-спеціаліст ніколи не був закордоном
На розваги в середньому витрачають
19,2% з доходу; від 1% до 50%

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Практики та дозвілля
Чи є у Вас домашні
улюбленці?

Так 39,8%
Ні 60,2%

Домашні улюбленці львівських IT-шників
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66,6%

26,6%

9,0%

6,6%

Кіт/коти

Собака/
собаки

Акваріумні
рибки

Папуга

3,0%

1,8%

1,8%

1,8%

Шиншила

Черепаха/
черепахи

Пацюк/
пацюки

Морська
свинка

1,2%

1,2%

1,2%

:)

Кролик

Хом’як/
хом’яки

Слимаки/
равлики

«Бактерії»

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Практики та дозвілля
Чи займаєтесь Ви спортом?
35,3% Так, регулярно

В здоровому тілі
здоровий дух
Гірська тематика
Гірський туризм
Скелелазіння
Катання на лижах
Катання на сноуборді
Альпінізм

Водний спорт
Аква аеробіка
Дайвінг
Плавання
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37,7% Так, іноді

Outdoor-спорт
Катання на ковзанах
Катання на роликах
Паркур
Трекінг
Прогулянка
Велосипедний спорт, гірський велосипед

19,6%

7,3%

Не займаюсь або дуже рідко

Ні, взагалі

Заняття в тренажерному залі
Біг
Спортивна ходьба
Силові вправи та кардіонагрузка
Зарядка
Кросфіт

Атлетичний напрямок

Бойові мистецтва

Важка атлетика
Легка атлетика
Бодібілдинг
Пауерліфтинг
Street workout
Гирьовий спорт

Змішані бойові мистецтва
Кунг Фу
Бойовий гопак
Кікбоксинг
Тайський бокс
Бокс

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Дозвілля львівських IT-шників

Освіта і розвиток
Розробка власного стартапу
Робота – sideprojects
Написання кандидатської роботи
Програмування
Покращення рівня іноземних мов
Картографування
Відвідування публічних лекцій
Самоосвіта/розвиток
Прослуховування он-лайн курсів
Репетиторство
Участь у конференціях
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Соціальна активність
Зустрічі з друзями
Проведення вільного часу з сім'єю,
дітьми, батьками та родичами
Участь у пластовому русі
Прогулянки з дівчиною/хлопцем
Спілкування, знайомства
Громадська робота
Он-лайн спілкування

Культура і мистецтво
Перегляд кінофільмів
Читання книг
Участь у КВК
Заняття танцями
Слухання музики
Гра на музичних інструментах, рок гурті
Вишивання
Відвідування концертів, виставок, фестивалів
Участь у фотосесіях
Малювання
Гра в театрі
Фотографування
Відвідування музеїв, театрів, кінотеатрів
Участь у фотосесіях

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Розваги
Гра у настільні ігри
Перегляд серіалів
Гра в інтелектуальні ігри
Шопінг
Відвідування закладів
(кафе, ресторани, паби і т.д.)
Гра в комп’ютерні ігри
Проведення часу в мережі Інтернет
Присвячення часу своєму хоббі

Інше
Відпочинок вдома
Сон
Хатні справи
Ремонт помешкання
Кулінарія та приготування їжі

62

Оutdoor відпочинок
Подорожі автомобілем
Прогулянки
Відпочинок на природі,
за містом, у горах
Подорожі
Виїзди на пікніки та BBQ
Активний відпочинок
Зелений туризм
Робота на власній
земельній ділянці
Риболовля

Спорт
Подорожі/прогулянки велосипедом
Заняття спортом
Гра в футбол
Заняття в спортзалі
Фітнес
Заняття танцями
Плавання
Ігри
Катання на лонгборді, сноуборді,
скейтборді, роликах, лижах
Автозмагання
Заняття мотоспортом

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Ціннісні орієнтації ІТ-спеціалістів
Самостійність
0,587359852

Універсалізм
0,194872063

Безпека
0,513818389

Конформність
-0,200486263

Гедонізм
0,286184561

1

0.5

0

-0.5

-1
Влада
-0,708933196

Досягнення
0,134303397

Опис методики:
«Одним із ґрунтовних методів підходу до вивчення ціннісних орієнтацій індивіда є методологія Шалома Шварца. Ціннісний опитувальник в оригінальному скороченому варіанті пропонує 21 характеристику, що описують людей з різними життєвими цінностями.
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Ризик/Інноваційність
-0,200486263

Традиційність
-0,722815883

Доброзичливість
0,339155013

Кожен з цих “портретів” необхідно оцінити за 6-бальною шкалою,
від «Зовсім не схоже на мене» до «Дуже схоже на мене». За Ш.
Шварцом, на ґрунті 21 оцінки схожості, можна виділити десять
патентних мотиваційних типів цінностей: Влада, Досягнення, Гедонізм, Ризик / Інноваційність, Самостійність, Універсалізм, Доброзичливість, Конформність, Традиційність, Безпека.»

Соціальний портрет ІТ-спеціаліста у Львові

Цінності матеріалізму/постматеріалізму
за Рональдом Інглгартом

39,1%
35,4%

45,8%

32,8%

Всі ІТ-спеціалісти
Junior
Middle
Senior

27,6%

30,5%

25,7%

25,7%

24,5%

22,7%
23,9%

22,9%

13,4%
10,0% 9,9%
7,1%
0,7% 1,5%

1
Матеріалісти
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2

3

4

0,3% 0,5%

5
Постматеріалісти

open space or free planning

HVAC system
50 parking spaces

L’viv, Ukraine
V. Velykoho str., 2-4

+38 (067) 200 32 00

novaoselya.com

#yournewofficeplace

square 1646 m2

Оцінка львівської ІТ-індустрії:
можливі загрози, фактори
впливу, можливості

Оцінка львівської ІТ-індустрії: можливі загрози, фактори впливу, можливості

Оцінка теперішнього становища індустрії у Львові
Оцінка теперішнього
становища ІТ-індустрії у
Львові директорами компаній

•
•
•

61,5%

Радше
сприятливе

23,1%

Абсолютно
сприятливе

15,4%

І сприятливе,
і ні

Оцінка здійснювалась за 5-бальною шкалою, де 1 - Абсолютно несприятливе, 2 - Радше несприятливе, 3 - І сприятливе, і ні, 4 - Радше
сприятливе, 5 - Абсолютно сприятливе
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Як змінилась ситуація на
львівському ІТ-ринку, у
порівнянні з минулим роком?

•

30,8%

Ситуація
покращилась

•

69,2%

Ситуація не
змінилась

Оцінка здійснювалась за 3-бальною шкалою, де 1 - Ситуація погіршилась,
2 - Ситуація не змінилась, 3 - Ситуація покращилась

Оцінка львівської ІТ-індустрії: можливі загрози, фактори впливу, можливості

Андрій Ганкевич

«Прослідковується більша конкуренція на ринку ресурсів, зумовлена збільшенням
кількості ІТ-компаній у Львові, а також активним переходом працівників з інших галузей економіки в ІТ-компанії. Сьогодні ІТ-індустрія у Львові динамічно розвивається
завдяки таким факторам: 1) рівень витрат на життя у Львові значно нижчий ніж у Києві,
Харкові, Одесі; 2) рівень доходу в ІТ зрівнявся із Києвом, Одесою, Харковом; 3) регіон
характеризується високим рівнем політичної стабільності; 4) краща екологічна ситуація, активний розвиток культурного і соціального сектору.»

Директор зі стратегічного розвитку
компанії Eleks та член Наглядової
ради Львівського ІТ Кластеру

«Якщо дивитись з точки зору підтримання освіти, розуміння важливості ІТ-індустрії,
підтримки міської влади і політичних заяв, то це все і створює сприятливі умови.
Якщо дивитись на досвід взаємодії з контролюючими органами, то становище на
середньому рівні. У місті стабільно розвивається ІТ-галузь - над цим працюють як
окремі компанії, так і Кластер.»
Андрій Павлів
Співзасновник та генеральний
директор компанії N-iX, Голова
Наглядової ради Львівського
ІТ Кластеру

68

Оцінка львівської ІТ-індустрії: можливі загрози, фактори впливу, можливості

Оцінка перспектив індустрії
на найближчий рік
Виходячи з теперішнього
становища ІТ-індустрії у Львові,
її перспективи на майбутній
рік експерти оцінили так:

• 84,6% Ситуація

покращиться
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• 7,7%

Ситуація значно
покращиться

• 7,7%

Ситуація не
зміниться

ІТ-ринок Львова вже пройшов основну фазу «турбулентності», коли за рік
до Львова переїхала значна частка ІТ-компаній чи поокремих спеціалістів з
тимчасово окупованих територій України, а також з’явились локальні офіси
ІТ-компаній з інших областей України. Експерти зазначають, що можливо
до кінця року з’являться M&A угоди, втім «великі риби» наразі на львівський
ІТ-ринок заходити не будуть (на кшталт IBM, про який періодично поширюють чутки). Наприклад, нещодавно компанія Ericsson підписала угоду про
покупку польської компанії Ericpol, яка також має свій офіс у Львові.
Загалом, слід відмітити оптимістичні оцінки директорів ІТ-компаній Львова стосовно перспектив галузі на майбутній рік. Додатковим індикатором
слугують їхні інвестиційні плани: 83,3% львівських ІТ-директорів планують
інвестувати чи реінвестувати кошти з метою розширення діяльності компанії (від $10 К до $100 К); джерело інвестицій - кошти компанії (88,9%) та
зовнішні інвестиції (11,1%).
Також директори та експерти зауважують, що перегляд податкового
навантаження на ІТ-галузь у сторону збільшення може спричинити низку
релокацій як спеціалістів, так і ІТ-компаній, або ж перехід «в тінь».

Оцінка львівської ІТ-індустрії: можливі загрози, фактори впливу, можливості

Фактори впливу на ІТ-індустрію у Львові

Україна і світові тренди
Розвиток світової економіки
Коливання у розвитку світового аутсорсингу
Високий рівень доходу на ринку ІТ-послуг
Конкурентність доходів на українському та світовому ринках

Геополітична ситуація в Україні
Продовження та ескалація військового
конфлікту на сході України
Масова мобілізація, в тому числі працівників ІТ-сфери
Нестабільна політична ситуація в країні
Можливість нових революцій
Потенційна інтеграція в ЄС
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Державне управління
та робота регуляторів
Корупція
Податкова реформа загалом
Підвищення рівня оподаткування без врахування специфіки
ІТ-індустрії
(Де)регуляція ІТ-індустрії
Захист прав інтелектуальної власності
Урядові ініціативи
Прозорі правила ведення бізнесу

Економіка та фінанси
Економічна нестабільність в країні
Політика НБУ
Курс валют
Зменшення капіталізації компаній та інтересу інвесторів
Інвестиційні ризики

Оцінка львівської ІТ-індустрії: можливі загрози, фактори впливу, можливості

Місто та інфраструктура
Взаємодія між міською владою та ІТ-компаніями
Ухвали місцевого рівня, які ідуть назустріч ІТ-сфері
Розвиток інфраструктури
Будівництво офісних будівель високого класу
Безперебійний доступ до мережі інтернет та електроенергії
«Відкрите небо»
Будинок для програмістів та створення ІТ-району

«Внутрішня кухня»
Підвищення рівня привабливості професії збільшує
кількість охочих змінити спеціальність
Недостатня кількість людського капіталу
Конкуренція за створення робочих місць
Необхідність прикладів успіху великих українських
компаній для покращення еко-системи
Необхідність успіху львівських та українських
ІТ-шників на світовому ринку
Кооперація з ІТ-компаніями інших країн (обмін досвідом)
Професійні зустрічі, приїзд відомих спікерів та експертів
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Людський капітал
Демографічна ситуація (залежність від
локальних та державних трендів)
Співвідношення якості та кількості ІТ-спеціалістів
Надання переваги індійському ринку американськими
замовниками (питання вартості послуг)
Недостатній рівень володіння англійською мовою
для передачі більших повноважень
Наявність soft skills для кращої та ефективнішої
взаємодії із командою замовника
Наявність професійного середовища, ІТ-спільноти

Освіта
Якість підготовки та освіти спеціалістів в ІТ-сфері
Автономія ВНЗ у виборі спеціалізацій та кількості
студентів певного напрямку підготовки
Наявність висококваліфікованих викладачів
Навчання працівників ІТ-компаніями з гарантією
працевлаштування для обох сторін
Навчання креативності та розвиток бізнес-орієнтованого
мислення (через зустрічі з підприємцями, наприклад)

Оцінка львівської ІТ-індустрії: можливі загрози, фактори впливу, можливості

Оцінка конкурентоспроможності
львівських компаній
Конкурентоспроможність львівських
ІТ-компаній: оцінка директорів

Дуже
низька

Радше
низька
9,8%

На світовому ринку загалом

12,2%

На європейському ринку

На американському ринку
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12,2%
14,6%

На українському ринку

На азійському ринку

І так, і ні
рівною мірою

19,5%

9,8%
12,2%

Радше
висока

Дуже
висока
56,1%
41,5%

12,2%
19,5%
12,2%

39,0%
31,7%
26,8%

Середня оцінка
значень

22,0%

3,9
43,9%

4,3

36,6%

4,0

19,5%

3,2
48,8%

4,1

Оцінка львівської ІТ-індустрії: можливі загрози, фактори впливу, можливості

Попит на послуги львівських
ІТ-компаній на українському ринку
Оцініть, будь ласка, попит на послуги
Вашої компанії в Україні

7,3%
17,1%
24,4%
51,2%

Дуже високий
Радше високий
І так, і ні рівною мірою
Дуже низький

Причини низької оцінки попиту
на ІТ-послуги на внутрішньому ринку:
малий ринок, ймовірність банкрутств замовників
вартість послуг в іноземній валюті (нестабільний курс)
український ринок завмер через економічну ситуацію
низька платоспроможність українських компаній,
сумніви щодо вчасності і повноти оплати
реально оплатити ІТ-рішення можуть дочірні компанії (чи
місцеві представництва) міжнародних корпорацій, але в цих
випадках у них вже рішення, розроблені для headquarters
є уявний попит, а реального нема
відсутність розуміння цінності сервісів та
рішень місцевими компаніями
викривлені уявлення потенційних замовників
про ціноутворення
недовіра ІТ-компаній до державних замовлень,
які в минулому спричиняли зустрічі перевірки
продуктова бізнес-модель є адекватнішою
для роботи із внутрішнім ринком
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Степан Веселовський
Виконавчий директор
Львівського ІТ Кластеру
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«У інших країнах ІТ-ринок працює таким чином, що є структура для державної закупівлі
ІТ-послуг, яка надає постійні замовлення, адже потреби зростають і держава в це
інвестує кошти. Також є конкуренція - розвиток іншого місцевого бізнесу, який також
потребує цих сервісів, чи певних продуктів. А в нас немає внутрішнього ринку, він зараз
лише формується. Сподіваюсь, що в подальшому держава буде інвестувати гроші в ІТ
справедливо і прозоро, а не так, як раніше - "за відкатом". Якщо це справді відбудеться і
працюватиме, то з’являться великі, колосальні можливості власне для місцевих сервіспровайдерів, які можуть писати якісно хороший софт. Скажімо, потреби бізнесу є, але
слід пам’ятати, що Львів - місто малого і середнього бізнесу. І відповідно будувати тут
великі компанії, які спеціалізуються на ІТ-сервісах для внутрішнього ринку складно. Але
він буде формуватись, ринок дозріває, можливо, це повільно відбувається, але все буде.»

Оцінка львівської ІТ-індустрії: можливі загрози, фактори впливу, можливості

Львів та Україна як бізнес-середовище
Оцініть, будь ласка, середовище
для ведення бізнесу загалом
станом на 2015 рік
• Дуже добре
• Радше добре

• Радше погане
• Дуже погане

у Львові

в Україні

*

* - Оцінка здійснювалась за 5-бальною шкалою,
де 1 - Дуже погане, 2 - Радше погане, 3 - І так,
і ні рівною мірою, 4 - Радше добре, 5 - Дуже добре.

•

30%

•

60%

Як зміниться ситуація з
огляду на ведення бізнесу?

•

10%

•

37,5%

•

37,5%

62,5%

55,6%

37,5%
22,2%
16,7%

Кін. 2015-поч. 2016
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25%

91,9%

41,7% 41,7%

Ситуація покращиться
Ситуація не зміниться
Ситуація погіршиться

•

22,2%

9,1%

2019

Кін. 2015-поч. 2016

2019

Оцінка львівської ІТ-індустрії: можливі загрози, фактори впливу, можливості

Андрій Ганкевич
Директор зі стратегічного розвитку
компанії Eleks та член Наглядової
ради Львівського ІТ Кластеру

«Безперечно, ІТ-ринок України отримує позитивні сигнали від Уряду, Парламенту,
Президента. Прийнято низку нормативних актів, що покращують бізнес-середовище.
До певної міри з’явилась політична воля до змін. Сама індустрія теж пристосувалась
до нових умов в Україні та світі і відновлює своє зростання. Загалом, зміни, що
трапились протягом останнього року, сприяли тому, що Львів став більш помітним
гравцем ІТ-ринку не тільки України, але й Східної Європи. Серед економічних факторів
я б назвав значне зближення з країнами ЄС та США, що включає спрощення візових
процедур, укладання нових міждержавних договорів щодо торгівлі, тісної співпраці у
сфері технологій та технічного регулювання, щодо залучення додаткових міжнародних
інвестицій. Очевидно, ми у першу чергу говоримо про підписання Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, що включає створення поглибленої та всеохоплюючої
зони вільної торгівлі. Помітною стала допомога деяких країн, міжнародних організацій
та глобальних компаній. До факторів я б також відніс девальвацію гривні, що робить
Україну дуже привабливою для ведення бізнесу іноземцям.»

«Львів має імідж безпечного міста. Знаю, що міська влада добре співпрацює з
профільними асоціаціями. Наприклад, землю для будівництва IT Нouse надало місто.
Взагалі, в роботі та у бінесі основне, щоб місто продовжувало свій стабільний та
впевнений розвиток. Велосипедні доріжки, велопаркінги - це все також сприяє
розвитку ІТ, адже ІТ-шники такі речі люблять.»
Андрій Табачин
Генеральний директор
компанії Nravo
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Оцінка львівської ІТ-індустрії: можливі загрози, фактори впливу, можливості
«Львів сприятливе місце для ведення бізнесу. Є, звичайно, свої особливості,
специфіка, але це в кожному місті так. Якщо врахувати всі ці фактори - наше
географічне розташування, нашу інфраструктуру - це все сприятливі фактори. Є ще
моменти, на що потрібно звернути увагу, відкорегувати. Завжди є до чого прагнути.
Але все пізнається в порівнянні: якщо порівнювати загалом по Україні, то у Львові
ситуація дуже навіть сприятлива.»
Володимир Семенишин
Директор з розробки
програмного забезпечення
компанії SoftServe, кандидат
економічних наук, бізнес-тренер.
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Оцінка львівської ІТ-індустрії: можливі загрози, фактори впливу, можливості

Яких ІТ-рішень потребує місто?
Для ефективного функціонування, вирішення поточних завдань і підвищення якості життя,
експерти вбачають необхідність впровадження інноваційних технологій та ІТ-рішень у
Львові (а в подальшому і в інших містах України) наступного типу:

«Електронні вибори» або - принаймні - оптимізація
наявних процесів на виборчих дільницях
Впровадження концепції Smart city

Оптимізація освітніх процесів у вищих навчальних закладах
(як для абітурієнтів, так і для наявних студентів)

Е-government та електронний документообіг

Green energy рішення

Оптимізація процесу видачі паспортів

Транспортна сфера та впровадження електронного квитка

Купівля та продаж земельних ділянок та нерухомості

Зведення всіх послуг ЖКГ та комунальних підприємств
у єдину систему, запис показників online та оплата
послуг за допомогою платіжної системи

Електронні записи (школа, садок, лікарські послуги)
задля уникнення черг та зменшення рівня корупції
Оптимізація роботи державної фіскальної служби
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Підключення до системи прозорих тендерних закупівель

Точкове автоматизоване відключення електроенергії через
несплату послуг та автоматичне поновлення одразу після сплати

Оцінка львівської ІТ-індустрії: можливі загрози, фактори впливу, можливості
«Зважаючи на досвід нашого ІТ Кластеру, я бачу велику перспективу у розробці
ІТ-рішень великими компаніями на некомерційній основі. Тут ми працюємо, власне,
у форматі випереджувальної стратегії, і нашою метою є створення якомога більш
комфортного середовища для життя та бізнесу у Львові та Україні. Найбільш важливі
наші проекти у цій сфері стосуються електронного самоврядування та посилення
обороноздатності країни.»
Андрій Ганкевич
Директор зі стратегічного розвитку
компанії Eleks та член Наглядової
ради Львівського ІТ Кластеру

«Сфера ЖКГ. В цьому питанні вже є часткові напрацювання, в тому числі навіть
нашою компанією є впровадження по Львову: розробка веб-сайту, який дає
можливість людині вносити свої дані про показники лічильників. Інтеграція всіх
ЖЕКів в єдину систему, коли людина може сплачувати за допомогою платіжних
систем свої комунальні платежі. Можливо, проект ще мало прорекламований,
але це рішення вже існує.»
Василь Мальчик
Провідний юрист
компанії SoftServe
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Оцінка львівської ІТ-індустрії: можливі загрози, фактори впливу, можливості
«E-government – це прекрасне рішення. Маємо досвід наших західних партнерів з
Прибалтики: якщо у Латвії ти бажаєш продати свою машину, то йдеш до якогось автомату - як ми поповнюємо мобільний - і кажеш йому, що я продаю свою машину, зніми
її з реєстрації. І він це зробить, і не потрібно їхати до цього ДАІ, і там стояти в чергах.
Позитивний досвід наших сусідів ми маємо брати і втілювати у Львові та інших містах.»
Володимир Чірва
Співзасновник та Директор з
розробки компанії Sigma Software,
член Наглядової ради Львівського
ІТ Кластеру

«У Lviv Business School була програма «Smart city: інноваційний проект для міст»
- пропрацьовували рішення для Львівводоканалу, транспорту, туризму, поліції,
електронного врядування у Львові, попередньо здійснивши аналіз того, як все
наразі працює. Приємно, що серед учасників були представники Інституту міста і
Економічного департаменту міської ради - це показує, що ініціатива є, запит на зміни
є, і тому вони будуть.»
Софія Опацька
Декан Львівської бізнес-школи
Українського католицького
університету. Спеціаліст в галузі
управління людьми, організаційної
поведінки.
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Ринок праці у Львові
Згідно з даними Головного управління статистики у Львівській області, розмір
середньомісячного мінімального доходу у Львові станом на кінець 2014 року
складав 3195,32 гривень і зріс до 3633 гривень у січні-серпні 2015 року. Для
порівняння, нагадаємо: медіана по доходу в ІТ-галузі $1500, як було зазначено у
результатах опитування ІТ-спеціалістів Львова.

Львів (uah)
Львів ($)
Львівська область (uah)
Львівська область ($)
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173
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0

* Джерело: Головне управління статистики у Львівській області
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Ринок праці у Львові
Середньооблікова кількість штатних працівників у Львові станом на 2014 року – 251
100 осіб* (це 33,4% від постійного населення та 52,9% від кількості осіб працездатного
віку у Львові). Станом на перше півріччя 2015 року ця кількість зменшилась до 247 918
осіб. Кількість зареєстрованих громадян, які отримали статус безробітного станом на
2015 – 5671 особа*.

Кількість постійного
населення у Львові
Середньооблікова кількість
штатних працівників
Отримали статус
безробітного
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* Джерело: Головне управління статистики у Львівській області

84

City in brief: розуміння контексту

Валовий регіональний продукт Львова та
Львівської області станом на 2014 рік
Львів
25000000

Валовий регіональний продукт
(ВРП) з врахуванням паритету купівельної
спроможності (ПКС)

Львівська область
22 557,439 M

Експертна оцінка ВРП з врахуванням частки
тіньового ринку (на рівні 40%) та ПКС
ВРП на 1 особу постійного населення

16 112,456 M

15000000

11 294,531 M

$

8 067,522 M
5000000

$

$

$

$
15,049 К

0

* Джерело: Розрахунок ВРП за методикою КУ Інститут міста
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Бюджет Львова та Львівської області
2000

Загальний і спеціальний фонди
Дохідна частина бюджету Львівської області (uah, M)
Дохідна частина бюджету Львівської області ($, M)
Дохідна частина бюджету Львова (uah, M)
Дохідна частина бюджету Львова ($, M)

15748,89
13645,71
12267,98

11500,77
9627,91
8711,81

1000
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2562,38

1206,51

1439,4

1535,42

230,06

248,86
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2010
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1826,68

1985,91

1097,21

3062,96

3811,57

1164,31

746,39

261,34

181,33

0

* Джерело: Департамент фінансової політики Львівської міської ради та
Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації
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Обсяг іноземних інвестицій
Обсяг прямих іноземних інвестицій, станом
на 1 січня кожного року (за наростаючим
підсумком), тис. дол. США
1116278

1200000

Надходження прямих іноземних
інвестицій протягом року, тис. дол. США
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* Джерело: Головне управління статистики у Львівській області
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Демографічний прогноз від КУ Інститут міста
50000

Статево-вікова структура населення,
станом на 1 січня 2015 року
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Джерело: Інформацію надано КУ Інститут міста. Прогноз здійснено за методологією, розробленою
в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно
обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» (Проект РЕОП).
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Демографічний прогноз від КУ Інститут міста
Кількість населення у Львові до 2020 року: прогноз
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Ціннісні орієнтації львів’ян

Дослідження ціннісних орієнтацій львів’ян проводилось за
методикою Ш. Шварца. Ціннісний опитувальник Ш. Шварца в
оригінальному скороченому варіанті пропонує 21 характеристику,
що описують людей з різними життєвими цінностями. Кожен з
цих “портретів” необхідно було оцінити за 6-бальною шкалою, від

«Зовсім не схоже на мене» до «Дуже схоже на мене».
За Ш. Шварцом, на ґрунті 21 оцінки схожості, можна виділити
десять патентних мотиваційних типів цінностей: Влада, Досягнення,
Гедонізм, Ризик / Інноваційність, Самостійність, Універсалізм,
Доброзичливість, Конформність, Традиційність, Безпека.

Порівняння ціннісних орієнтацій львів’ян та IT-спеціалістів Львова
8000

Всі львів’яни

Львів’яни віком 18-30 років

IT-спеціалісти Львова
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Влада
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-2000
-4000
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-8000
Джерело: Дослідження соціологічної агенції «Фама», що було проведене в травні 2015 року.
Вибіркова сукупність – 400 респондентів, максимальна похибка вибірки не перевищує 4,8%.
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ІТ-інфраструктура у Львові
Вищі технічні навчальні заклади (І-ІІ рівні акредитації)

Технічний коледж Національного
університету «Львівська політехніка»
вул. М. Пимоненка, 17
techcol.lviv.ua
Львівський поліграфічний коледж
Української академії друкарства
пл. Митна, 1
lpkuad.com
Міжрегіональне вище професійне
училище автомобільного
транспорту та будівництва
вул. Пулюя, 28
mvpuatb-web.sharepoint.com
Державний навчальний заклад
«Львівське вище професійне училище
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інформаційно-комп'ютерних технологій»
пл. Петрушевича, 2
ptonmc.lviv.ua
Вище професійне училище №20 м. Львова
вул. Широка, 83
vpu20.lviv.ua
Львівський коледж державного
університету телекомунікації
вул. В. Великого, 12
lcdut.com.ua
Відокремлений підрозділ «Львівська філія
Київського національного університету
культури і мистецтв»
вул. Кушевича, 5
lfknukim.info

Технологічний коледж Національного
університету «Львівська політехніка»
вул. Демнянська, 15
tc.lviv.ua
Львівський державний коледж
харчової промисловості
вул. І. Пулюя, 42
ldkhp.com.ua
Природничий коледж Львівського
національного університету ім. І. Франка
вул. Тарнавського, 107
natcol.franko.lviv.ua
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Вищі навчальні заклади (ІІІ-ІV рівні акредитації)

Львівський інститут банківської справи
Університету банківської справи
Національного банку України (м.Київ)
пр. Т. Шевченка, 9
lbi.wubn.net
Львівський національний
лісотехнічний університет
вул. Г. Чупринки, 103
nltu.org.ua
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Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності
вул. Клепарівська, 35
ldubgd.edu.ua

Львівський національний
університет ім. Івана Франка
вул. Університетська, 1
lnu.edu.ua

Українська академія друкарства
uad.lviv.ua

Національний університет
«Львівська політехніка»
вул. Степана Бандери, 12
lp.edu.ua

Львівська комерційна академія
вул. Туган-Барановського, 10
lac.lviv.ua
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Спеціалізовані освітні можливості в галузі ІТ

ІТ Академія SoftServe
softserve.ua

Eleks university
academy.eleks.com

EPAM Systems
epam.com

Globallogic Base Camp Lviv
globallogic.com.ua

LITS
lits.com.ua

КА ШАГ
itstep.org/ua/

MS in Technology
Management (LvBS)
lvbs.com.ua

Міжнародний навчальний центр
інформаційних технологій Microsoft
edu.cbsystematics.com

Quality Assurance Group
qagroup.com.ua

Центр комп’ютерного
навчання ЛОГОС
lgs.lviv.ua

Школа тестування SQA
sqa.lviv.ua

95

City in brief: розуміння контексту

Vynnyt
sya
St
GODO
вул. Торф'яна,4

Startup Depot
вул. Весняна,4

oh

o

St

Коворкінги у Львові

n
py
y
L

Startup Depot

Коворкінг центр Піксель
вул. Замарстинівська, 83

r
Cho

Yeroshenka St

startupdepot.lviv.ua

sk

Av
ola
nov

coMMuna
communa.net.ua

e

St
Klepari v ska

godocoworking.com

Betaplace
betaplace.com.ua

Comein
comein.lviv.ua
v
Le

St
ska
Zam arst yniv

GODO

t
aS
k
s
div
an

Коворкінг центр Піксель

Betaplace
вул. О. Степанівни, 49а

pixel.lviv.ua

Sh
ev
ch

enk
aS
t

a
sk
t
o
d
o
Hor

IHubLviv
вул. Замкнена, 9

IHubLviv
lviv.ihub.com.ua

OK Factory
okfactory.eu

H

o tsk
orod

t
aS

p
sto
Ly

o
oh
v
o
ad

iv
ero

A
UP

St

St

Ivana Honty St
coMMuna
вул. Галицька, 1

Lviv
Львів

Lychak i v

Comein
t
вул. С. Крушельницької, 3 a S

Stepana Bandery S t

96

u
yn
h
C

St

i
rn
e
p
Ko

k

OK Factory
вул. Зелена, 20

Ze
le
na

S

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

БЕЗПЕКА
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ІННОВАЦІЇ
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ТРЦ «King-Cross»

індивідуальне планування квартири;
зовнішній вентильований фасад з
керамогранітних панелей;
інсталяція та облаштування ванної кімнати
включено у вартість квартири;

Lobby Room - на першому поверсі
для зустрічі гостей та
відпочинку мешканців;
центр розвитку дитини;
1-ий поверх + земельна ділянка
7-мий поверх + тераса на даху

NEO

4

1
2
3
4

КОНСТРУКТОР КВАРТИР

відеонагляд з використанням IP CAMERA та WEB-сервер;
уся територія облаштована персональним картковим
доступом;
підземний паркінг, критий велопаркінг;
ліфт покращеного комфорту з доступом у паркінг;
з метою безпеки в будинку газ не передбачений;

ONLY
for

два крани водопостачання в кожній квартирі:
централізоване (водоканал);
привізна артезіанська вода з тижневим запасом;
альтернативні джерела енергії:
електродні котли, теплові акамулятори;
сонячні колектори для підігріву води;
сонячні батареї для зовнішнього та внутрішнього освітлення;
3-х режимний електролічильник (нічний тариф 0,4-коефіціент);

IT SECTOR

центр
вул. Стрийська

Лікарня №8

«Шувар»

+38 067 370 444 1

вул. Луганська

Девелопер проекту «NEO»
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Lviv IT Cluster
Львівський ІТ Кластер (Lviv IT Cluster) – це спільнота провідних компаній у
галузі інформаційних технологій (IT), які спільно із університетами та Міською
владою покращують та розвивають ІТ у місті. Ми взяли на себе ініціативу з
проведення системних змін у бізнес-середовищі міста та країни.

Lviv IT Cluster

Візія:
Ми бачимо Львів європейським містом, яке обирають українські та міжнародні компанії
зі сфери інформаційних технологій для ефективного розвитку свого бізнесу.
Львів – це місто з найвищим рівнем якості освіти в Україні, місто комфортного життя,
можливостей професійного зростання, розвитку новітніх технологій та реалізації
прогресивних ідей.

Місія:
Львівський ІТ Кластер покликаний об’єднати компанії, університети та місцеву
владу для реалізації важливих проектів з високою доданою вартістю та швидкими
результатами, які сприятимуть впровадженню системних змін у бізнес-середовищі
міста, розвитку ІТ-індустрії та галузі високих технологій.
Своєю першочерговою місією Львівський ІТ Кластер бачить популяризацію та
розвиток ІТ-індустрії у Львові завдяки реалізації ряду різнопрофільних проектів. Ми
об’єднуємо найбільші ІТ-компанії, міську владу та університети задля досягнення
поставленої мети. Спільнота прикладає максимальних зусиль аби зробити Львів
сприятливим та комфортним містом для розвитку інформаційних технологій.
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Lviv IT Cluster

Що ми робимо
Ми реалізовуємо проекти, які допомогають розвивати ІТ-індустрію і підтримувати
імідж Львова, як міста зі сприятливими умовами для розвитку бізнесу, кар’єрного
зростання та життя – найважливіше завдання для команди Кластеру.
Наша проектна діяльність спрямована на соціально важливі галузі – освіта, право,
інфраструктура, промоція.
Також ми опановуємо нові перспективні напрямки, пов’язані з технологіями
майбутнього та міжнародною співпрацею.

Наші проекти:
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Опис
AltexSoft - це міжнародна компанія з центрами розробки у Харкові, Львові i
Кременчуці, та офісом продаж та обслуговування клієнтів у Сан-Дієго, Каліфонія.
Компанія надає повний коплекс послуг у сфері розробки програмного забезпечення,
обробки і аналізу даних, UX дизайну, IT-консультування. Компанія заснована
Олександром Медовим у 2007 році. Основні напрями роботи компанії - це розробка
програмного забезпечення для компаній фінансової сфери, сфер охорони здоров’я,
електронної комерції, транспорту та ін. За час роботи компанії було реалізовано
понад 150 проектів для більше ніж 100 замовників із США та інших країн.
altexsoft.com
ArivoSolutions - компанія, яка займається розробкою програмного забезпечення.
Головну увагу команда акцентує на партнерстві з клієнтами для того, щоб сприяти
зростанню їхнього бізнесу.
b-next – фахівець з постачання перевіреного масштабного програмного
забезпечення для спостереження та контролю ринків капіталів зі змішаними типами
активів для виконання регулятивних норм, управління ризиками та забезпечення
торгової продуктивності.
b-next Capital Markets Compliance (CMC) - це єдина комплексна платформа для
виявлення зловживань на ринку, операцій з використанням конфіденційної
інформації, використання службового становища в особистих інтересах,
моніторингу похідних цінних паперів і позабіржової торгівлі, та забезпечення
найкращої виконавчої звітності і моніторингу торгової діяльності.
b-next.com
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Conscensia є датською компанією з глибоким досвідом роботи на ринку
програмного забезпечення.
В центрі розробок, розташованому у Львові, нараховується близько 155 досвідчених
працівників, які задіяні на 20 проектах. Проекти, які супроводжує компанія є
стабільними та цікавими.
Компанія спеціалізується на гнучких контрактах і зосереджені на розвитку в Java,
.NET і SAS Business Intelligence. Також, Conscensia має розвинену систему бенефітів
для працівників.
conscensia.com
Cypress є лідером на світовому ринку USB контролерів, котрі покращують можливості
підключення та продуктивність широкого спектру побутових та промислових
застосувань. Комппанія також є лідером на світовому ринку статичної (SRAM)
та енергонезалежної (nonvolatile RAM) оперативної пам’яті. Cypress пропонує
високопродуктивні, програмовані рішення для аналого-цифрових систем, що
забезпечують клієнтам швидкий вихід на ринок та мають виняткову системну цінність.
cypress.com
DataArt – це американська аутсорсингова компанія, що займається розробкою
програмного забезпечення. Серед клієнтів DataArt – технологічні компанії та
інвестиційні фонди, представники ринку мобільних технологій, онлайн-мандрівок,
мас-медіа, медицини, інтернет-проектів.
dataart.ua
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DevCom – компанія, яка займається розробкою програмного забезпечення з
висококваліфікованим персоналом і великим досвідом у створенні програмних
продуктів. Основним завданням компанії є надання клієнтам якісного програмного
забезпечення, консалтингу і аутсорсингових послуг. Компанія займається
розробкою програмного забезпечення під замовлення для ІТ-компаній в США,
Європі і має великий досвід у розвитку програмних технологій та програмного
забезпечення. Сфера діяльності DevCom охоплює багато галузей інформаційних
технологій, і компанія приділяє велику увагу підтримці кваліфікації наших
співробітників.
devcom.com
ELEKS - міжнародна компанія, яка надає послуги з розробки програмних продуктів,
консультування та забезпечення контролю якості для лідерів ринку та компаній,
які претендують на лідерство в галузі технологій. Допомагаючи перетворювати
креативні ідеї в реальну економічну перевагу, ЕLEKS пропонує унікальні та надійні
програмні рішення в галузі даталогії (Data Science), мобільних (Mobility) та цифрових
технологій (Digital Production), а також рішення для фінансової галузі, що покликані
забезпечити безпрецедентний ріст бізнесу клієнтів.
eleks.com
EPAM є розробником програмних продуктів із більш ніж 22-річним досвідом. Штабквартира компанії знаходиться у США. Компанія також займається тестуванням
програмного забеспечення, його супроводом та підтримкою. EPAM працює з
інтеграцією додатків на базі продуктів SAP, Oracle, IBM та Microsoft. Серед її клієнтів такі гіганти як PayPal, SEPHORA, Expedia, Oracle, Coca-Cola, UBS та інші.
epam.com
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FFW - це цифрове агентство, що побудоване на технологіях, керується даними і
орієнтоване на користувача. Більше 15 років найбільші світові бренди покладаються
на них та їх досвід у побудові доступних, креативних та зручних цифрових рішень, які
забезпечують результати.
Команда FFW налічує понад 420 чоловік в 11 країнах світу, та більш ніж 1000 успішних
цифрових рішень, починаючи з 2000 року. FFW об'єднала 5 спеціалізованих компаній:
Propeople, Blink Reaction, Bysted, ChainBizz, та Geekpolis, в якості члена сім’ї Intellecta
з метою створення чогось набагато більшого на світовому IT-ринку, ніж як окремі
індивідуальні частини.
ffwagency.com
Forbytes – компанія, яка займається розробкою програмного забезпечення і
сконцентрована на покращенні бізнес процесів із використанням сучасних
технологій. Головними принципами роботи для компанії є: висококласний сервіс,
досконалість, і гідність. Компанія працює для того, щоб збільшити продажі клієнтів
як через інтернет, так і за допомогою звичайних магазинів. Forbytes надає клієнту
команду розробників програмного забезпенчення, яка працює для того щоб
розробити, підтримувати і безперервно покращувати їхні рішення (B2B і B2C) у сфері
електронної комерції.
forbytes.com
FreezePro - компанія, яка займається розробкою програмного забезпечення і в
основному орієнтована на надання аутсорсингових послуг, зі штаб-квартирою в м.
Львів, Україна. Вона була створена командою професіоналів з сильними IT-навиками.
FreezePro Software пропонує широкий спектр розробки програмного забезпечення
та ІТ-консалтингу. Місія компанії, бути надійним і відповідальним постачальником
послуг ІТ, забезпечити економічно ефективні та своєчасні рішення, а також
задовільняти потреби та очікування клієнтів через безперервне поліпшення процесу.
freezeprosoftware.com
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Global IT - компанія, яка швидко та ефективно розвивається, заснована у
мальовничому Норвезькому місті Берген. В офісах Бергена та Львова реалізовують
ідеї 23 молоді та енергійні професіонали.
Основне бачення Global IT бути міжнародною та інноваційною компанією, яка
спеціалізується на веб-розробці та веб-дизайні.Компанія відійшла від традиційного
веб-консультування і пропонує сучасний та креативний погляд на проекти.
globalit.no
GlobalLogic – IT-компанія повного циклу розробки програмних продуктів. Вона
поєднала у собі технічні знання і досвід різних галузей, щоб бути сполучною ланкою
між клієнтами та їх споживачами в усьому світі. Компанія співпрацює із лідерами
ринку, що прагнуть створювати унікальні продукти і є відкритою до нових ідей.
globallogic.com.ua
Grid Dynamics є лідером у розробці відкритих технологічних рішень нового
покоління,які масштабуються. Компанія працює у галузях - eCommerce, BigData та
Cloud технології. Основні напрямки діяльності – відбудова omnichannel платформ,
пошук та персоналізація, налагодження CI/CD-процесів.
Компанія має обширний досвід у відбудові складних комерційних рішень та приймає
активну участь в open source суспільстві.
Використовуючі найкращі технологічні практики, Grid Dynamics допомагає своїм
клієнтам створювати передові рішеннядля своїх споживачів.
griddynamics.com
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Компанія "InternetDevels" вже більше 8 років надає послуги з веб-розробки
клієнтам з усіх куточків світу. Понад 100 експертів здатні вирішувати задачі
будь-якої складності. Послуги компанії включать створення сайтів на Drupal та
Symfony, розробку модулів, UX та UI-дизайн, тестування, SEO, підтримку сайтів,
хостинг і багато іншого. "InternetDevels є активними членами Drupal-спільноти,
організаторами і спонсорами українських та міжнародних Drupal-подій.
internetdevels.com
Limelight Networks Inc., (NASDAQ: LLNW), глобальний лідер в галузі передачі даних
(CDN). За допомогою сервісів компанії, клієнти отримують можливість залучити
широку онлайн-аудиторію використовуючи глобальну дистрибуцію цифрового
контенту на будь-який пристрій. Флагманська платформа Limelight Orchestrate™
- інтегрований набір технологій передачі і дистрибуції контенту та сервісів, що
допомагають компаніям захищати власний цифровий контент, розповсюджувати
медіа на різні пристрої відображення, покращувати впізнаваність бренду водночас
оптимізовуючи фінансові витрати.
limelight.com
Компанія Lohika надає високоякісні послуги з розробки програмного забезпечення
провідним технологічним компаніям світу. Клієнти компанії, як правило, стартапи
із стрімким ростом, які є лідерами культури прискорення та інновацій. Компанія
переконана, що team extension найкраща модель роботи.
lohika.com
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N-iX — це технологічна компанія з розробницькими центрами у Львові та Києві,
яка працює у сфері створення програмного забезпечення з 2002 року. Компанія
спеціалізується на розробці високотехнологічних продуктів для компанійпостачальників ПЗ та технологічних стартапів, що динамічно зростають, на ринках
Західної Європи, скандинавських країн та країн Північної Америки.
n-ix.com/company
Nravo – найбільша незалежна студія в Україні по створенню мобільних ігор. Компанія
створює захоплюючи ігри, у які грають десятки мільйонів людей по всьому світу. Ігри
доступні на AppStore, GooglePlay, Amazon, WAP та в соціальних мережах.
nravo.com
Ostware Services – компанія, яка налічує вісім років плідної співпраці із провідними
гравцями ринку мережевих технологій, у тому числі зі списку Top-5 у сфері мереж.
Компанія володіє без перебільшень унікальною на українському ринку експертизою
у своїй галузі, що зумовлено вузьконаправленою та високотехнологічною
спеціалізацією проектів.
ostware-services.com
Perfectial - ІТ-компанія, яка вже понад вісім років займається розробкою
програмного забезпечення для міжнародних ринків та замовників. З моменту свого
заснування, Perfectial втілила у життя чисельну кількість бізнес ідей та співпрацює
із замовниками різного рівня, починаючи зі стартапів до компаній маленького та
середнього розміру, і закінчуючи корпораціями. За допомогою новітніх методик
розробки та платформ для програмування, досвідчені інженери-розробники
Perfectial допомагають клієнтам заснувати власну справу, розвивати бізнес та
збільшувати прибутки.
perfectial.com
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Qubstudio – компанія, яка займається графічним та веб-дизайном. Компанія
розташована у Львові. Серед послуг, що надає Qubstudio створення веб сайтів та
мобільних додатків, логотипів, брендування, UX/UI тощо.
qubstudio.com
REMIT – це шведська аутстаффінгова та аутсорсингова компанія, що займається
розробкою програмного забезпечення та сфокусована на співпрацю з європейськими
та американськими замовниками та партнерами.Компанія має досвід у розробці
високотехнологічних проектів, зокрема, в банківській галузі (включаючи онлайн
платежі), систем безпеки електронної пошти та веб та систем документообігу
remit.se
Sigma Software надає високоякісні ІТ-послуги для клієнтів зі всього світу. Основні
напрями бізнесу компанії - розробка та підтримка програмного забезпечення на
замовлення, в тому числі розробка рішень під мобільні пристрої, ІТ-консалтинг в
різних сферах. Офіси компанії розташовані у Харкові, Одесі, Києві, Львові, Варшаві,
Нью-Йорку та Сан-Хосе. Велика команда Sigma Software об’єднує понад 550
ІТ-спеціалістів.
ua.sigma.software
Site Image – інтернет-агентство, яке пропонує гнучкий у технологічному та
дизайнерському відношенні підхід до створення Інтернет-магазинів та сервісу.
Серед головних напрямів роботи компанії створення сайтів та інтернет-магазинів,
Інтернет-маркетинг, розробка ефективних технологій для інтернет-маркетигун.
siteimage.com.ua
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SoftServe — найбільша українська компанія, яка спеціалізується у сфері розробки
програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. Компанія збудувала
команду з 4000 сильних, яскравих та допитливих людей у галузі, яка тісно
співпрацюючи з клієнтами, може чітко визначити їхні потреби і створити зручне у
користуванні програмне забезпечення, яке перевищує їхні очікування. SoftServe
має широкий досвід у розробці програмного забезпечення – від Cloud, Security і UX
Design до Big Analytics та Інтернету речей.
softserveinc.com
Synergy Way – це аутсорсингова компанія, що орієнтується на розробку та
підтримку ентерпрайз систем. Також займається імплементацією веб, мобайл та
десктоп проектів.
synergy-way.com
VISCO – це норвежсько-українська компанія, основними напрямками діяльності
якої є такі прогресивні галузі як 3D візуалізація та 3D аутсорсинг. Команда VISCO
налічує понад 50 працівників – висококваліфікованих експертів галузі, які спрямовані
на розвиток та результат. Працюючи злагодженою командою, спеціалісти VISCO
реалізують цікаві та видовищні проекти.
visco.no
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Waverley Software - IT-компанія, заснована у 1992 році зі штаб-квартирою у
Кремнієвій Долині - Пало-Альто, штат Каліфорнія, і представництвами в Чікаго,
Флоренції, В’єтнамі та Україні. Компанія спеціалізується на розробці мобільних
додатків та веб-рішеннях. Протягом більше двадцяти років Waverley Software
створила міцну репутацію компанії, яка забезпечує виняткову якість програмного
забезпечення для найвимогливіших клієнтів. Waverley Software із захопленням
працює, як зі стартапами, так і з вже відомими, визнаними брендами.
waverleysoftware.com
Vakoms працює на ринку ІТ з 2010 року, має офіси у Львові та Лондоні. За плечима
компанії вже понад дві з половиною сотні успішно реалізованих проектів, серед
яких мобільні додатки та сервіси, веб-сайти, бази даних та хмарні рішення. Клієнти
компанії Vakoms - як перспективні стартапи, так і великі гравці зі США, Ізраїлю,
Великобританії, Швейцарії, Нідерландів й інших європейських країн, а також Канади,
Гонконгу й Австралії.Розробки Vakoms представлені у таких сферах діяльності:
електронна комерція, бізнес-аналітика, Big Data, спорт, здоров'я та медицина,
розумний дім, мультимедія та ігри, подорожі та відпочинок.
vakoms.com
Техніка для бізнесу сприяє розвитку бізнесу своїх клієнтів, впроваджуючи
найновітніші інформаційні технології, використовуючи високий професіоналізм
та досвід їхніх сертифікованих спеціалістів. За 15 років діяльності компанії вдалось
сформувати команду висококваліфікованих спеціалістів, більшість з яких отримали
сертифікати світових лідерів виробництва: Intel, Microsoft, Adobe, Hewlett-Packard,
Cisco, APC, RIT, Molex, Siemens, Samsung, Toshiba, Canon, Asus та ін. Це робить
можливим розробку та впровадження найскладніших бізнес-проектів.
tdb.com.ua
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3DPrinteo Ltd

3dprinteo.com

BASquare

basquare.com

5Pro Software

5pro-software.com

Binary Studio

binary-studio.com

Bambuk

bambukstudio.com

Bit Impulse

bitimpulse.com

Abto software

abtosoftware.com

Blackthorn Vision LLC

blackthorn-vision.com

Acceptic

acceptic.com

Boosta ltd

boosta.biz

Adyax

adyax.com

BPO Nextdoor

bponextdoor.com

AgileEngine

agileengine.com

ByteAnt

byteant.com

APIs.guru (opensource project) dou.ua

Cactuz

cactuz.me

Apriorit

apriorit.com

Ciklum

ciklum.com

Ari.Company

ari.company

Comarch EDI

comarchedi.com

Arrow Consulting & Design

arrowdesigns.com

Compta

compta.company

Art Brains Software

artbrains-software.com

Artelogic

artelogic.net

CoreValue (Malkos UA)

corevalue.net
malkosua.com

ArtfulBits

artfulbits.com

Artua

artua.com

Cyber Entertainment Soft
Solution (CESS)

vk.com/cess.lviv

Artvens Digital Agency

artvens.com

CyberCraft

cybercraftinc.com

ArtyGeek

artygeek.com

Cyberian

cyberianit.com

Astwellsoft LLC

linkedin.com

Darwin’s Grove

darwinsgrove.com

Auspex

auspex.com.ua

Datamart

datamart.com

b&r Corp

br-corp.com.ua

DataSyntax

datasyntax.ua

* Джерело: Web research
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Deep

deep.com.ua

GoldWeb

goldweb.com.ua

Devabit

devabit.com

Grupo Delaware

grupodelaware.com

Devart

devart.ua

HappyScan

happyscan.me

DMP Development Group

dmp-development.com

Hire Ukrainians

hireukrainians.com.ua

Dreamware

rabota.ua

iLogos

ilogos.biz

Drucode

drucode.com

Impulsis

impulsis.com

Echo

echo.lviv.ua

Inbitec

jobs.dou.ua

Edvantis Software

edvantis.com

Indeema Software

indeema.com

EnApps

enapps.co.uk

Innocode AS

innocode.no

Envion software

envionsoftware.com

Innovatechstudio

innovatechstudio.com

Ericpol

ericpol.com

InspireField

inspirefieldmarketing.com

Esthetic Art Studio

ea-studio.com.ua

Intelex

intelex.com

Etakom

etakom.com

Intelliarts

intelliarts.com

EuroSoftware-ua

eurosoftware.com.ua

Intellias

intellias.com

Express WS

express-ws.com

Intensys

intensys.com.ua

Fine Soft Studio

finestudio.net

InterLogic

interlogic.com.ua

Forte Group

4tegroup.com

InterLink

interlinkua.com

Gameloft

gameloft.com

ISD

isd.dp.ua

Garbuz Studio

garbuzgames.com

Itera Consulting

itera.no

GeeksForLess

geeksforless.com

JetThoughts

jetthoughts.com
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Keel

keelsolution.com

Optigra Software

optigra-soft.com

Keenethics

zyxel.ru

Oracle

oracle.com

Keepa

hellokeepa.com

OSF Global Services

osf-global.com

KindGeek

kindgeek.com

Ovdal.dk

ovdal.dk/hjem.aspx

Koderline

koderline.com.ua

PHPals

guru.com

Lemarbet

lemarbet.com

Plarium

plarium.com

Lemberg Solutions LTD

lemberg.co.uk

Polontech LLC

polontech.com

LEZGRO

lezgro.com

Pytex Ukraine

pytex.deviantart.com

Logivations

logivations.com

Quintagroup

quintagroup.com.ua

LvivSoft

lvivsoft.com

Rebbix

rebbix.com

Maytech

maytech.net

RedCubeSystems

redcubesystems.eu

Metacom Company

metacom.co

RocketRoute Ltd.

rocketroute.com

MindWorks

mindworks.com.ua

Rolique

rolique.io

Mirantis

mirantis.ru

Romexsoft

romexsoft.com

Mita Teknik

mita-teknik.com

MoonArt

moonart.lviv.ua

SECL Group / Internet Sales
Technologies

secl.com.ua

MSM Technologies

msm-tech.net

SEVEN

seven.ua

nСrypted Сloud

encryptedcloud.com

Silego

silego.com

Neadevis

neadevis.com

Siemens

siemens.com

Nika Entertainment

nikaent.com

siteGist

sitegist.com

OnApp Ltd.

onapp.com

Skelia

skelia.com
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Soft-Group

softgroup.ua

UkrInSofT

ukrinsoft.com

SoftBistro

softbistro.com

Unkur Solutions

unkur.com

Soltech Технології рішень

soltech.com.ua

US Informatics

usinformatic.com

Sombra

sombrainc.com

USOFT HTI

usoft-hti.com

SPS Commerce LCC

spscommerce.com

USRobotics

usr.com/en/home

Startokay

startokay.com

V.I.Tech

vitech.com.ua

Steelkiwi

steelkiwi.com

VedideV

vedidev.com

StepInMobile

stepinmobile.com

Vertalab

vertalab.com

StreamSoft LLC

streamsoft.org

ViaCube

viacube.com

Surftown

surftown.com

ViSoft

visoft.lviv.ua

Svitla Systems

svitla.com

VoIPTime

voiptime.net

Symphony Solutions

symphony-solutions.eu

Volpis

volpis.com

Taran Studios

jobs.dou.ua

WebBook

webbook.com.ua

TEAM International Services

teaminternational.com

WebCodium

webcodium.com

TeamVoy

teamvoy.com

WelldoStudio

welldostudio.com

TechMagic

techmagic.co

Widix

www.wildix.com

TemplateMonster

templatemonster.com

YouTeam

youteam.co.uk

Ticket club

ticketclub.com.ua

Zinit Solutions Ukraine

zinitsolutions.com

Tickets UA

tickets.ua

Zone3000

jobs.dou.ua

UK2 Group

uk2group.com

Zoom Support Ukraine

zoomsupport.com.ua

UKEESS

ukeess.com
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Технічні дані дослідження
Видання підготовлене Львівським ІТ Кластером на основі вибраних даних,
отриманих за результатами соціологічного дослідження,
проведеного соціологічною агенцією “Фама”

Технічні дані дослідження

Методологія дослідження
20

інтерв’ю

Експертні інтерв’ю
Напівформалізована дослідницька бесіда за заздалегідь
складеним та узгодженим сценарієм запитань. Середня
тривалість одного інтерв’ю - 60 хвилин. Здійснювався
диктофонний запис розмови; аудіозапис був повністю
транскрибованим (переведеним у текст).

Опитування ІТ-спеціалістів Львова

400

осіб

Розмір вибірки

Метод збору даних - онлайн-опитування із використанням
засобів Google form. Застосовувалась багатоступенева пропорційна стратифікаційна вибірка із використанням методу
незв’язаних квот на останньому щаблі; квотами виступали
наступні характеристики: посади ІТ-спеціалстів та рівень
їхніх позицій, а щаблями - бізнес-модель компаній та їхній
розмір.
Похибка репрезентативності вибірки
з довірчою ймовірністю 0,954
не перевищує 4,8 % для показників близьких до 50%
не перевищує 4,2 % для показників близьких до 25% або 75%
не перевищує 2,9 % для показників близьких до 10% або 90%
не перевищує 2,1 % для показників близьких до 5% або 95%
не перевищує 1 % для показників близьких до 1% або 99%
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Опитування директорів
ІТ-компаній

41

Метод збору даних - face to face інтерв’ю за
формалізованою анкетою.

опитування

56
офіційних
запитів

Додаткові статистичні дані
Головне управління ДФС
у Львівській області
ВНЗ Львова І-IV рівня акредитації
Розрахунок ВРП за методикою
КУ Інститут міста
Департамент фінансової політики ЛМР
Головне управління статистики
у Львівській області
Запити на інформацію до представників
освітньої ІТ інфраструктури
Департамент фінансів Львівської
обласної державної адміністрації

Технічні дані дослідження

Експерти та консультанти
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Андрій Ганкевич

Андрій Табачин

Володимир Семенишин

Директор зі стратегічного розвитку
компанії Eleks та член Наглядової
ради Львівського ІТ Кластеру

Генеральний директор
компанії Nravo

Директор з розробки програмного
забезпечення компанії SoftServe, кандидат
економічних наук, бізнес-тренер.

Тарас Кицмей

Олег Денис

Василь Мальчик

Співзасновник та член
Правління компанії SoftServe

Виконавчий віце-президент
компанії SoftServe

Провідний юрист
компанії SoftServe

Технічні дані дослідження
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Михайло Лазор

Остап Маланюк

Володимир Чірва

Директор львівського офісу
компанії EPAM Systems

Директор HR-напряму
компанії Perfectial

Співзасновник та Директор з
розробки компанії Sigma Software,
член Наглядової ради Львівського
ІТ Кластеру

Іван Бабічук

Софія Опацька

Дмитро Симовоник

Bіце-президент компанії
Limelight Networks

Декан Львівської бізнес-школи Українського католицького університету.
Спеціаліст в галузі управління людьми, організаційної поведінки.

Керівник компанії
«Цитадель Капітал»

Андрій Павлів

Дмитро Косарєв

Степан Веселовський

Співзасновник та генеральний
директор компанії N-iX, Голова
Наглядової ради Львівського
ІТ Кластеру

Співвласник та співзасновник,
керуючий партнер LITS

Виконавчий директор
Львівського ІТ Кластеру

Технічні дані дослідження
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Максим Лисак

Дмитро Гадомський

Любомир Коваль

Співзасновник у Startup Depot,
керуючий партнер iHUB

Адвокат, партнер практики
ІТ і медіа права Адвокатського
Об’єднання «Юскутум»

Засновник та генеральний
директор компанії QubStudio

Олександр Качмар

Ярослав Притула

Наталя Панасюк

ES Head, Ukraine at GlobalLogic

К.ф-м.н, професор з кількісних
методів для прийняття бізнес-рішень
та економіки LvBS (УКУ). Керівник
програми з комп'ютерних наук УКУ

Головний бухгалтер
компанії SoftServe

Денис Скрипник

Руслан Захарченко

Керівник UX-офісу
компанії ELEKS

Директор компанї Eleks

itcluster.lviv.ua
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