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О���� ІТ-����� ����і:
Ч���і��і | DOU

https://dou.ua/lenta/articles/it-market-chernivtsi/

О�і�і��� �� �������і��і� ���� �  ІТ-і������ії Ч���і��і�

������� ������� 1500-2000 ����і��і��і�. 

 

В �і��і �����є �і���� 40 ІТ-������і�, � ���і ���і���

������� ������� 200 �������і� ІТ-���і��і�.
 

С�����і �������� �������і��і� � Ч���і����:

Junior — $500;

Middle — $1400;

Senior — $ 2500.



Українська аутсорсингова компан�я
234 спец�ал�сти у Черн�вцях, 4490 в Україн�
Компан�я займається розробкою ПЗ для кл�єнт�в �з США та
Європи, черед яких — HomeAway, Vovici, Avery, Cisco, Medhost. 
Найб�льш� проекти в Черн�вцях — в охорон� здоров’я,
торг�вл�, сфер� телекомун�кац�й та осв�т�. 
Серед технолог�й переважають Java, .Net, WebUI, QC, ATQC.

Можливост� для початк�вц�в: SoftServe IT Academy надає
студентам (та викладачам) можлив�сть навчатися на
безкоштовних курсах та працевлаштуватись п�сля їх
зак�нчення (у середньому 60-70 % випускник�в стають
прац�вниками компан�ї).  Навчання триває 2-3 м�сяц�. 
В�дб�р проводиться на конкурсн�й основ�.

С�����������:

https://www.softserveinc.com/



М�жнародна аутсорсингова компан�я
Розробляє р�шення для систем автоматизованого проектування
та виробництва; для систем управл�ння даними продукту. 
Основн� експертн� сфери: математичне моделювання, анал�тична
геометр�я, 2D � 3D граф�ка, високопродуктивн� обчислення. 

У 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 компан�я AMC Bridge ув�йшла до 
Inc 5000 - рейтингу приватних компан�й США, що найб�льш
динам�чно розвиваються.

Компан�я надає студентам можлив�сть стажуватися з метою
подальшого працевлаштування

С�����������:

https://amcbridge.com.ua/ua?
utm_source=dou&utm_medium=click



Н�дерландська аутсорсингова та продуктова компан�я
150+ спец�ал�ст�в у Черн�вцях
SharpMinds є частиною HelloFlex Group BV. 
Компан�я почала свою роботу б�льше 10 рок�в тому з
розробки власного продукту — рекрутингової платформи.
Зараз активно розвивається аутсорс-напрям — надають
послуги з розробки та п�дтримки ПЗ для європейських
кл�єнт�в. 
У компан�ї працює найб�льша в Черн�вцях .Net команда, а
також досв�дчен� фах�вц� з PHP, JavaScript, Java, Python, Delphi,
iOS та Android.

Можливост� для початк�вц�в: компан�я сп�впрацює з ЧНУ
та проводить безкоштовне навчання для студент�в у власн�й
академ�ї SharpMinds. Кращих працевлаштовує.

С�����������:

www.sharpminds.com



Українська аутсорсингова компан�я
65 спец�ал�ст�в у Черн�вцях
Проекти компан�ї пов’язан� з такими сферами, як
медицина, транспортна лог�стика, �нфраструктура, тайм-
трекери. Виконують веб- та моб�льн� р�шення для
кл�єнт�в з Європи та США.
Основн� технолог�ї: Java, PHP, Objective-C, C#, .NET, Embedded
Systems, Internet of Things.

Можливост� для початк�вц�в: в компан�ї пост�йно
проходять практику студенти ЧНУ. 
 Є можлив�сть стажування.

С�����������:

https://yukon.software/



Українська аутсорсингова компан�я
52 спец�ал�сти в Черн�вцях, 66 в Україн�
Компан�я займається розробкою комплексних р�шень
для �нтернет-магазин�в, ф�нансових орган�зац�й та
торгово-розважальних центр�в. 
Створюють сайти, впроваджують CRM/ERP системи,
автоматизують взаємод�ю �з зовн�шн�ми системами,
надають п�дтримку 24/7.

Можливост� для початк�вц�в: є м�сячне оплачуване
стажування для новачк�в.

С�����������:

https://alterego.digital/ua/



Українська компан�я
46 спец�ал�ст�в у Черн�вцях
Основн� напрямки — розробка, тестування та п�дтримка ПЗ
для компан�й американського ринку. Д�яльн�сть компан�ї
зосереджена у ф�нансово-кредитн�й сфер� та готельному
б�знес�.Основн� технолог�ї розробки: Java, .NET, PHP, MS SQL,
MySQL, Front-end, QA.

Можливост� для початк�вц�в: є безкоштовне стажування з
подальшим працевлаштуванням. 
Нараз� розроблена детальна програма стажування з Front-
end та Java. Компан�я готова брати на роботу новачк�в за
наявност� в�дпов�дних в�дкритих ваканс�й. В ASD мають змогу
проходити практику студенти 3-5 курс�в ЧНУ.

С�����������:

https://asd.team/



Українська аутсорсингова та продуктова компан�я
40 прац�вник�в у Черн�вцях
Компан�я займається розробкою ПЗ та моб�льних додатк�в
у сегмент� HR, Restaurants. Використовують у робот�
технолог�ї для Web (ASP.Net), Front-end (HTML5, JavaScript,
React/Redux, Angular/Angular 4), Mobile (iOS, Android). Б�льш�сть
кл�єнт�в Bizico, приблизно 90 %, �з США; �нша частина — з
європейських країн.

Можливост� для початк�вц�в: 80 % прац�вник�в починали
працювати в компан�ї студентами 3-5 курс�в техн�чних
спец�альностей. Для прац�вник�в-студент�в передбачено гнучкий
граф�к роботи. Доступна форма, через яку кожен студент у будь-
який час може в�дправити в компан�ю резюме � отримати зворотн�й
зв’язок: запрошення на сп�вбес�ду, занесення його в резерв або
в�дмову.

С�����������:

https://bizico.io/



Українська аутсорсингова компан�я
30+ прац�вник�в у Черн�вцях
Компан�я надає послуги �з розробки ПЗ широкому колу
кл�єнт�в — в�д малого б�знесу до великих п�дприємств. 
Серед послуг InventorSoft: розробка веб-сайт�в, моб�льна
розробка, адм�н�стрування, консалтинг.

С�����������:

https://inventorsoft.co/

https://elogic.co/

Українська аутсорсингова компан�я
30+ прац�вник�в у Черн�вцях
Компан�я створює e-Commerce р�шення на Magento та
Magento 2. 
Експертн� сфери: розробка на Magento, адаптивний
дизайн у WordPress & Magento, Magento Performance
Optimization, WordPress-плаг�ни та теми.



Канадська аутсорсингова компан�я
20+ прац�вник�в у Черн�вцях
Компан�я надає послуги з консультування та �нтеграц�ї
хмарних технолог�й, розробки моб�льних додатк�в, 
CRM-р�шень, пров�дних електронних платформ та
�нтегрованих р�шень з управл�ння контентом.

С�����������:

https://osf.digital/careers/jobs



Altvik
ArtCode

Boost Solutions
CEIT.dev
Cusbee

Global IT Support
Innovations Development

Lab
inSite

Lead Line IT
PulsarFour

Rails Reactor

Спеціалізовані
компанії-

стейкхолдери:
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Ф���� ���є���ії:



П���і��� ��і��������, ���і� і�������іє�; 
������ � ���і������ IT Community �і��� Ч���і��і; 
��������� ����������і� �� ����������� ���������� ����і�; 
��������� �������і� �� ��������� �������� ������і� �� і���� ��������;
����������� ���������� ��������і� � ����і���� IT-������і�� �і��� Ч���і��і;
����і��і ІТ-������ії ������������ ����������� ���������ї �������� �������і� �і�
��� ї� ��������. 

�������������� �����і �������� �� ��і�� �������і�, 
���������� ������� ���і������ �������і�, 
��������������� �������і ����ії ����������� ������������, 
�������� ����� �� ����������і ������������ ����� ����і� ������
�������������, ��������, ���������і�. 

С�і�������� � ����і����� ���і����� ІТ ����� ��є ������і���: 

 

С����������� ������ ������ � ����������і ������� � �������і, 
������ ���і������ ������� і ������� ��������ії ���������� ��і��� ОП.



З�і�� ���і��і� ������� ���������є���� �� ���������є���� �� ���і������ �і����і����

������ ���і���. 

П�� ����������і ��і��� ���і��і� ������� ������������ ��������� �� ����������ії

�����������і�. 

В��������� ���������� і ������ ���і��і� � IT-��������і�, ��і����і����і� ����’�������

�і�� �� �����������, ����� ������� ����і��� ����������є ��і�� �і�������� ��

�����і���і� ����������� �������, ��������є ���і ��������і �������і��. 

���і������ ������ії Global IT Support, Е��і��� З����������� (Edwin Zuydendorp) ����

������������� ������ ��� �������і� �������і��, ���`����� і� ��������� �����і���і����

�����і�. Т��� �і��� ����������� �� ���і����і ������� ���� ������� � ��і�� ���і����ї

�������� ���� «�����і���ії �� ����ії �����і��і�». (2017 �і�). 

З� ����������іє� ������ії OSF Global Servises �і��� ����������� ��������ії �� ���і����і

������� ���� ������� �������і�� «С�����������і �� ��������������і ���і BigData».

(2017 �і�) 

З� ����������іє� ������ії AMC- Bridge ������������ �������������� ���� «3D-����і��»

(2018 �і�)

Н��������, �� ������і ������������� ����������� ФМІ: 



��� ������������ ��і���ї

���������ї �і�������� ���і��і 

��і� ������ ��і��������� 

і� ����������� �����і���іє�  

IT Cluster Chernivtsi.

 
Б��� �������� ������������ �і��� �і� 13 ������і�, 

��і ��і���� �� IT Cluster Chernivtsi.



Cluster bit — ІТ-�������, ����� ����� 
є �������� �������� ІТ �� ��і��������ї �����і

������і, � ����� ������������� і������і� 
ІТ-�����і. Є �����і������� ���і��і� �����і�.



ChernivtsiJS — ��і������
JavaScript-�������і��і�. 

 

З����і�і ��������� �
������і ���������і� ���

�і���і�



�і����і��� IT А�����і� ���� �� ��� ����������� �� ��������� �������

����і� ��� ������� ���� ����і�� ��������� �������������. 

П����������� ����� ������і��� �і� 2 �� 4 �і���і�, ��і ��������� 

�� �����������і �������� ���������і� �������� ����������� ������������

���і��� �і ����і��і����� ����і���� �і�� �. Ч���і��і.     

Р���� і� ������іє� SoftServe ����������� IT  ������ії �� ���������� 

«Web UI» (Python, Javascript) «ATQC» (Automated Quality Control)

RIA (Rich Internet Application)«Java» «Quality Control».     

З ����������� IT �і���� OSDM  ����������� �і������і����� ������і� 

���  �������і� 4-5-�� ����� «ASP.NET MVC».     

Н� ����� ������ �����������  ІТ ������і� � �і���� SharpMinds “PHP”.

IT-АКАДЕМІЇ



А���і� ПЕРЦОВ - lead.netdeveloper ������ії Global IT-Support, 

М����� ГОРБАТЕН�О – solutions architects senior.NET/ citecoredeveoper � ������ії OST

GlobalServices, 

������ Ш�І�ЬНЮ� – magento-����������� IT-������ії Valtech.

���і������� ���������� ���������� �� і���������� �������є ��� ���������� ��������,

�������� �� �і��������� ����і� � �������і� ������і���ї �і��������. Пі������� є �і������і

����� ��� ��і������ �і� ������і��� �� ЧНУ. 

З���������� ����� ����і��і ����і��і��� IT- ������і� �� ������� ����і�:

У 2019-2020 ����� �� ���������� ��������і� (Г������� Т.І., М���і� О.В., Пі������ �.А. ����

�������� Senior UI Software Engineer at SharpMinds UA and Synigo Pulse Є.Г. ���������, ����

����� ����ії ������і����� ����������� �� ������������ ��������і�.

Проведення занять 
для студент�в та викладач�в



У 2019 ���і �� ���������і

���������� �� і���������� IT-

������іє� AMCBridge ���� �і������

�������� ����'������� ����, ��

��������� ��������� ����������і �����

��� �������і� �� ��і� �������� і�

������������� �� ���і С++.

Н� ������� ������ 2021 ���� �і������� ������-�����і� і�

������іє� AMC Bridge. С������� ����������

���������� �� і���������� ���� ������і��� �і�������

��� і����і� �������� ������ії, ���������, ��������

�і�������і, ��� ��, ����� ���є����� �����є���� ������і�,

��і ��������ії ��� ����� ���������������� і ��і ������

����і��і ���і����, ��� ���є������� �� ������� 

AMC Bridge. 



В�������і ������ ������� ������

� �і��і� ������ �� і���� ���і��і� �������, ��і

��������� ІТ ������ії, ������� SoftServe.

Т��� ��і������ �����є і �����.

��і� ����, ���������� і� ��������� �� ���������і ��

� і�������і �������� ������ �������������� ���ї

������� �� ������ і� ������, ������� ���� ��������і�,

�і��і����� ����і��і�����і �����



���� ІТ �����і � У���ї�і;

���� ІТ �����і � Ч���і����;

�������і������ ������і �������� ІТ �����і �� ІТ ���і�� �

Ч���і����;

���������� ������� ��������� �����������і� ������і� �

��������� ���� ��� ������������ ІТ �і���� � �����������

��������� �і���

15 ������ 2020 ���� �і������� �����і� IT Cluster 

"Chernivtsi IT Community" � ����������� ����� Р������ ��і�����.

Н� �����і�і ���� �������і ������������ ІТ-������і�, ��і ������� �

�������, ������������ ���������і� �� ������ Ч���і��������

���і��������� ��і���������, ��і ������������ �і�������� ���і��і� 

� �����і ІТ

IT Cluster "Chernivtsi IT Community" �����є �� ��������� ������ 

ІТ �������і�, ��� ������є � �����������і ��і���ї, �������������ї 

�� �������ї ��і�����і �і����� � ����і і�������і���� ��������і�, �����

�� ���і��і� ������і�.

Н� �����і�і ���� ���������і:



Щ����� �� ���� �і������� ������, 

���� ����������, ���� ІТ �� і��і �����������

������������ ������������ �і���� ІТ-������і�

�і��� �� ���і���, ��і ������і����� ���

���������і ���������������� �������і� 

�� ����������� ІТ-������і�



ВИ
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О
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Взаємодія зі стейкхолдерами зосереджена на наступних питаннях: 

1. Дослідження ринку праці, визначення категорій роботодавців за
характером діяльності та особливості їх роботи.
2. Залучення роботодавців до формування освітніх програм.
3. Участь кафедр (викладачів та студентів) у всіх заходах з підвищення
кваліфікації та професійної майстерності,  що проводяться
роботодавцями.
4. Організація взаємодії з працедавцями для забезпечення навчальних,
технологічних та виробничих практик на базі підприємств.
5. Залучення представників та фахівців галузі для проведення занять і
майстер-класів  для популяризації спеціальностей.
6. Запрошення представників працедавців на заходи, що пов'язані зі
вступною агітацією.
7. Підтримання тісних  зв'язків з випускниками кафедр та взаємодія зі
студентами, що працюють фахово за сумісництвом.



Дякуємо за увагу!


