
У рамках дослідження ІТ-ринку праці у Львові ми зібрали інформацію про 20 
найбільших компаній міста: 
 
SoftServe  
Українська компанія  
2700 спеціалістів у Львові, 4490 в Україні 
 
Мають спеціалізацію практично по всім значним ринковим технологіям. Найбільші: 
WebUI, .Net, Java, DevOps, Mobile, Ruby, Python. Фокус також тримаємо на трендових 
Big Data, IoT, Machine learning, VR, Security. Реалізовують проекти у сфері цифрової 
трансформації бізнесу, зокрема у галузях Healthcare, Financial Technology, Digital 
Media, Retail та ін. 
  
Можливості для початківців:  SoftServe IT Academy надає студентам можливість 
навчатися на безкоштовних курсах на конкурсній основі та працевлаштуватись по 
закінченню курсів (в середньому 75% випускників ІТ Академії стають співпрацівниками 
компанії). Також є можливість відвідувати платні курси, які спрямовані на здобуття бази 
за певним напрямом (дається база, яка необхідна для вступу на безкоштовні).  
 
 
EPAM Ukraine 
Американська компанія  
1000 спеціалістів у Львові, 4600 в Україні 
 
Три основні напрямки: 
- Advanced technology solutions (Java, .Net, Front End, Ruby, Python, PHP, автоматизація 
тестування програмного забезпечення); 
- Digital solutions (eCommerce, Content, Marketing, Digital Strategy & Experience Design, 
Mobile); 
- Intelligent enterprise solutions (Business Intelligence, Big Data, Data Science, Managed 
Services,  Cloud solutions, DevOps). 
  
Можливості для початківців:  є програма підготовки молодих спеціалістів, доступні 
напрямки FrontEnd, DevOps, Automated Testing, Java, .Net, DWBI. Відбір до програми 
відбувається у 2 етапи – тестування і усна співбесіда. Навчання безкоштовне, 
проводиться на регулярній основі. По завершенню навчання найкращим студентам 
пропонується стажування в компанії. 
 
 
ELEKS 
Українська компанія  
815 спеціалістів у Львові, 1024 в Україні 
 
Головні індустрії: фінанси, безпека, урядування, медицина, роздрібна торгівля, медіа 
та ін. Серед клієнтів: Autodesk; Havas; Eagle Investment Systems (a subsidiary of BNY 
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Mellon); Commonwealth Financial Network; Phoenix; Xceedium; Xyleme; The States of 
Jersey Government, Jersey, UK. 
 
Можливості для початківців:  є навчальні програми (QA Camp, devOps Camp, PM 
Capm etc), а також комп’ютерна академія для бійців АТО. 
 
 
GlobalLogic  
Американська компанія  
650 спеціалістів у Львові, 2830 в Україні 
 
Львівська локація співпрацює як з великими лідерами у своїх індустріях, так і з 
стартапами. Проекти охоплюють різні сфери — Telecom, Healthcare, Automotive і 
Consumer Electronics. Основні технології: Embedded (C/C++, Linux/RTOS), Mobile 
(Android & iOS), Cloud/DevOps (AWS, OpenStack), Front-end (Angular.js, React.js) та інші. 
 
Можливості для початківців:  за підтримки GlobalLogic двічі на рік проходять 3-місячні 
курси по C++ на базі “Львівської Політехніки” — GL BaseCamp. Найкращі випускники 
курсів отримують запрошення долучитися до проектів компанії. Крім того, компанія 
тісно взаємодіє з львівськими вишами, проводить майстер-класи для студентів, дні 
відкритих дверей. 
 
 
N-iX 
Українська компанія 
500 спеціалістів у Львові, 580 в Україні 
 
Співпрацюють з інноваційними технологічними компаніями Північної Америки, 
Великобританії, Швеції та Європи. Напрямки проектів: фінанси, медицина, туризм, 
телекомунікації і управління інформаційними ресурсами підприємств. Спеціалізації: 
Software Development,  Software Product Development, Mobile Application Development, 
OpenText Professional Services, Game Development & VR Solutions, Game Art Production. 
 
Можливості для початківців:  періодично компанія відкриває позиції для стажерів. 
Група формується згідно результатів технічного інтерв'ю. Новачки, які успішно 
пройдуть програму стажування, можуть бути працевлаштовані. 
 
 
Intellias 
Українська компанія  
390 спеціалістів у Львові, 540 в Україні 
 
Найбільші проекти компанії представлені у сфері Automotive, розробки розумних карт і 
геолокаційних сервісів, де основними технологіями є С++, Python, Java. Серед інших 
проектів також є геймінг платформа; системи для energy management та facility 
management; система навігації для дронів; різні веб-проекти, що розробляються із 
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використанням JavaScript фреймворків. Основні технологічні напрямки: Web, C++, 
Python, Scala, .NET, Mobile, Java. 
  
Можливості для початківців:  компанія бере новачків, коли є відповідні вакансії. 
 
 
Symphony Solutions 
Нідерландська компанія 
300 спеціалістів у Львові 
 
Розроблюють ПЗ для замовників з Європи, США та Канади. Напрямки - Facility 
management, EHS industry, Gambling, E-learning, Pharmacy, Product lifecycle 
management. Основні технології: JavaScript, Java, C#/NET, C++, mobile, PHP, Golang, 
Salesforce/Force.com, SAP, Ruby, DevOps. 
 
Можливості для початківців:  компанія працевлаштовує студентів та спеціалістів без 
досвіду роботи за умови відкритих вакансій. 
 
 
Edvantis Software 
Міжнародна компанія  
240 спеціалістів у Львові 
 
Займаються розробкою ПЗ для високотехнологічних компаній Західної Європи та США. 
Велика частина проектів пов’язана з програмуванням для спеціалізованого апаратного 
забезпечення. Основні технологіЇ .NET, Java та С++. Викорстовуються також 
найновітніші технології: Big Data, CUDA, Internet of things та Machine Learning. 
 
Можливості для початківців:  періодично відбувається Edvantis Software Engineering 
Bootcamp: ретельний відбір, стипендія, гуртожиток, сертифікати, можливість 
працевлаштування і прискореного кар'єрного розвитку в компанії. 
 
 
Perfectial 
Американська компанія 
200+ спеціалістів у Львові 
 
Займаються розробкою, вдосконаленням та підтримкою програмних рішень для 
клієнтів у США та Європі. Основні напрямки - мобільні, Cloud та SaaS аплікації та UI/UX 
дизайн. Основні технології: .Net, Java, Python, Ruby, NodeJS, HTMLL/CSS. 
 
Можливості для початківців:  існує лімітована програма розвитку практичних навичок 
молодих спеціалістів. 
 
 
EricPol 
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Польська компанія 
170 спеціалістів у Львові 
 
Розроблює ПЗ у галузі телекомунікацій: сфері безпровідникового доступу, хмарних 
технологій і IP. З 2015 року EricPol є підрозділом шведської компанії Ericsson, на долю 
якої приходиться 40 відсотків мобільного трафіку в світі.  
 
 
ABTO Software  
Українська компанія  
168 спеціалістів у Львові, 200 в Україні 
 
Забезпечують повний цикл послуг з розробки ПЗ (візія, вимоги, архітектура, безпека, 
UI/UX, реалізація, DevOps, якість, підтримка). Працюють з науковоємкими системами з 
застосуванням рівнянь і алгоритмів з фізики і математики, розпізнаванням зображень. 
Основні технології: .Net, C#, Java, C/C ++, Objective C, PHP, Computer Vision, Machine 
Learning, Data Science. 
 
Можливості для початківців:  компанія співпрацює з ВНЗ; є програма по набору 
найкращих початківців. Групи trainee формуються в результаті тех. тестування та 
інтерв'ю. Найбільш перспективні новачки отримують роботу. 
 
 
CoreValue 
Американська компанія  
165 спеціалістів у Львові, 350 в Україні 
 
Розробляють програмні рішення:  
- Імплементація хмарних CRM-систем, включаючи створення мобільних рішень у 
фармацевтичній, медичній, медійної, телекомунікаційної та маркетингової областях; 
- Впровадження інфраструктурних сервісів в напрямках Data Science, Data 
Management, Database Services, QA і традиційного програмування. 
 
Можливості для початківців:  є курси-інтернатура для студентів і молодих спеціалістів 
з Salesforce та Data Science, а також 3-денний Salesforce курс-інтенсив для 
програмістів, що бажають набути додаткові знання з подальшим працевлаштуванням. 
Крім того, періодично проводять Trainee program для студентів-старшокурсників з 
можливістю працевлаштування. 
 
 
Conscensia 
Датська компанія 
160 спеціалістів у Львові 
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Розробляють продукти для таких галузей, як медицина, воєнна справа, 
машинобудування, суднобудування, банки, книгарні, фото-сервіси і навіть вітряки. 
Основні технології: Java, C#, Android, iOS. 
 
Можливості для початківців:  компанія підтримує програму комп’ютерних наук в УКУ 
(надає стипендії) та спеціалізацію Інтернет речей при “ЛП” (забезпечує лабораторію та 
менторить студентів). 
 
 
Lohika 
Американська компанія 
150+ спеціалістів у Львові, 720 в Україні 
 
Надає послуги з розробки ПЗ провідним технологічним компаніям світу. Клієнти 
компанії, як правило, стартапи із стрімким ростом, як Twillio, Tidemark і Tango. Серед 
замовників є і великі компанії - Microsoft/Skype, Mercury Interactive/HP.  
 
 
ISD 
Українська компанія 
150+ спеціалістів у Львові, 700 в Україні 
 
Проекти пов’язані з медициною: автоматизація процесів в лікарнях, лабораторіях, а 
також управлінння бізнес-процесами та веб-розробка. Основні технології: C#, C++, 
Java. 
 
 
DevCom 
Американська компанія 
150+ спеціалістів у Львові 
 
Розробляють ПЗ для клієнтів з США і Європи. Основні технології: ASP .NET, Java, JS, 
Delphi, C++, PHP, Perl, Swift, Flex, Sharepoint, Android, iOS, Software architecture, mobile 
data optimization. 
 
 
Skelia 
Люксембургська компанія 
150+ спеціалістів у Львові 
 
Надають ICT & BPO сервіси A/B стартапам та корпоративним замовникам. 
 
 
DataArt 
Американська компанія  
120 спеціалістів у Львові, 1045 в Україні 
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Проектують, розробляють, модернізують і підтримують IT-рішення в області фінансової 
індустрії, охорони здоров'я, телекому, туризму, медіа та інтернету речей. Серед 
клієнтів - CollerCapital, OCADO, artnet, Betfair, Skyscanner, ColletteVacations, Booker. Усі 
проекти групуються за практиками, в залежності від домену клієнта: це Finance, IoT, 
Telecom, HealthCare, Game та інші. Спектр технологій у Львові: Java, .NET, JavaScript, 
Ruby, Scala, Python. 
  
Можливості для початківців:  є практикантська програма, триває три місяці. 
Практикантів зараховують до штату компанії з випробувальним терміном, під час 
практики вони отримують фіксовану зарплату. По успішному завершенні стажування 
кандидат залишається в компанії з грейдом Junior.  
 
 
Ostware services  
Українська компанія  
120 спеціалістів у Львові, 130 в Україні 
 
Розробляють та тестують ПЗ у сферах Industrial IoT та Computer Networking. У сфері 
Industrial IoT компанія займається розробкою комплексних індивідуальних рішень, 
експертного консалтингу, а також девелопменту і підтримки програмних продуктів.  
 
Мови програмування: C, C++, Python, JS. Технології: Low-level SW components and 
APIs, NOSes, Virtualisation, Protocols development, Networking SW development, 
SouthBound/NorthBound APIs, SDN controllers, Cloud/cluster management, Virtual 
equipment (SW-based). 
 
Можливості для початківців:  компанія регулярно проводить Training Center – 
навчальну програму тривалістю 3 місяці для студентів технічних вишів. Випускники 
програми можуть претендувати на позицію Junior-інженер.  
 
Ще один навчальний проект - Networking Software Engineering Work & Study Program. 
Цей проект орієнтований на уже досвідчених програмістів (із комерційним досвідом у 
програмуванні від одного року) зі знанням англійської мови. Метою програми є 
навчання спеціалістів вузькоспеціалізованим технологіям із подальшим залученням у 
проекти компанії. 
 
 
Bytebrand Outsourcing 
Швейцарська компанія 
120 спеціалістів у Львові 
 
Розробляють ПО, працюють виключно на ринок Швейцарії. Основні технології: iOS, 
Android, JavaScript, PHP, Python, Java, SQL/noSQL, Cloud DevOps. 
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