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Розглянуто розвиток, застосування і наслідки впровадження нових технологій в ІТ-
бізнесі. Проаналізовано перспективи ІТ-освіти в Україні. Наголошено, що, незважаючи на 
наявність великої кількості вищих навчальних закладів в Україні, які ведуть підготовку 
спеціалістів для ІТ-бізнесу, простежується розходження між потребами ІТ-бізнесу та рів-
нем підготовки випускників вищої школи. Запропоновано способи подолання розриву між 
ІТ-освітою та ІТ-бізнесом. 
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У Україні ІТ-освіта є однією з найпопулярніших. Це зумовлено тим, що, по-перше, 
рівень доходів IТ-фахівців у кілька разів перевищує середній рівень зарплат у промис-
ловості. По-друге, як кажуть експерти, у галузі є значна кількість вільних вакансій. Та-
кож IT-сфера продовжує розвиватися швидкими темпами. Сумарні інвестиції в україн-
ські стартапи за останні п’ять років перевищили 240 млн дол. Це набагато більше, ніж у 
будь-якій іншій країні Східної чи Центральної Європи. У 2015 р. інвестиції в ІТ-сферу 
українського бізнесу становили близько 100 млн дол. З 2011 до 2015 р. внесок IT у внут-
рішній валовий продукт України зріс з 0,6 до 3,3 % (з 1,1 до 2,6 млрд дол.). Такого зрос-
тання вдалось досягти завдяки молодому поколінню інженерів – за останні чотири роки 
кількість IT-фахівців збільшилась з 42,4 до 91,7 тис. [1]. Здавалося б, що в ІТ-освіти в 
Україні безхмарне майбутнє, та це не так. Практично в кожному місті, де є заклади ви-
щої освіти з напрямом підготовки “Комп’ютерні науки”, ІТ-компанії проводять додат-
кові навчальні курси для охочих потрапити до них на роботу. У чому причина появи 
таких курсів? Адже за чотири роки навчання за бакалаврською програмою та за рік для 
спеціалістів і півтора–два для магістрів студенти мали б опанувати усім обсягом фахо-
вих знань, необхідних для успішної роботи в ІТ-компанії. Однією з причин існування 
додаткових навчальних курсів є та, що ці курси ІТ-компанії використовують для відбору 
ліпших випускників вищих навчальних закладів. Ще одна причина полягає в тому, що 
“Украинская система образования давно устарела, а если в ближайшем будущем ничего 
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не удастся изменить – к «давно» добавится еще и «безнадежно». Сейчас программы ук-
раинских технических ВУЗов безнадежно отстают от потребностей как мирового, так и 
внутреннего рынка, преподнося студентам только устаревшие или устаревающие техно-
логии” [1]. На перший погляд, це твердження виглядає образливим, адже переважна бі-
льшість працівників ІТ-компаній є випускниками вищих закладів освіти з напрямком 
підготовки “Комп’ютерні науки”. Для того, щоб з’ясувати ситуацію, розглянемо кілька 
джерел. 

1. Журнал “IEEE Spectrum” [2], який досліджує розвиток, застосування і наслідки 
впровадження нових технологій. Він передбачає тенденції в галузі машинобудування, 
науки і техніки, а також слугує форумом для розуміння, обговорення і керівництва в цих 
галузях.  

 
 

Рис. 1. Десять найпопулярніших мов програмування для новачків  
у 2015 р. (ліворуч) та 2014 р. (праворуч) [2]. 

 

2. Аналітична компанія RedMonk (американська аналітична компанія, яка прово-
дить дослідження тенденцій у галузі розробки програмного забезпечення. 

 
Рис. 2. Індекс популярності мов програмування за даними RedMonk від 19.02.2016 р. [3] 
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3. DOU (developers.org.ua) – веб-сайт з елементами колективного блогу, створений 
для розповсюдження новин, аналітичних статей та інформації, пов’язаних з інформацій-
ними технологіями [4]. Проект з’явився навесні 2005 р. і почав активно розвиватись во-
сени 2005 р. Орієнтований на українських розробників програмного забезпечення.  

 

 
Рис.3. Результати опитування DOU про мови програмування,  

використовувані розробниками у 2015 р. [4] 
 

  
Рис. 4. Результати опитування DOU про першу мову програмування  

(лівий стовпець у групі – 2011 р., правий – 2016 р.) [5]. 
 

Цікавим є порівняння індексів IEEE Spectrum (популярність мови програмування 
для новачків), DOU (індекс популярності першої мови програмування в освітніх закла-
дах України) з індексом DOU про використання мов програмування для розробки ПЗ.  

У Львові працює більше п’яти десятків ІТ-компаній, тому доречно було б порівня-
ти дані з табл.1 з переліком мов програмування, які використовують у львівських ІТ-
компаніях. 
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Таблиця 1 
Популярність мов програмування 

IEEE Spectrum 
(популярність мов про-
грамування для новачків) 

DOU 
(популярність першої мови 
програмування в закладах 

освіти) 

DOU 
(популярність мов програмування, 
що використовують для розробки 

ПЗ) 
Java Pascal/Delphi Java 
C Basic C# 
C++ C++ Javascript 
Python Java PHP 
C# С Python 
R PHP C++ 
PHP Javascript Ruby 
Javascript C# Objective-С 
Ruby Python С 
Matlab ASM 1C 
 Ruby SciLab 
 Fortran PL-SQL 

 
Таблиця 2 

Мови програмування, які використовуються у львівських ІТ-компаніях 
EPAM Vakoms Indeema Software Cypress Lviv 

Java  Java  Java  
JavaScript JavaScript JavaScript  
SQL SQL SQL  
bash/sh bash/sh bash/sh  
Python Python  Python 
PHP  PHP  PHP   
Ruby/Rails    
С C C C 
Perl    
C++  C++ C++ C++ 
HTML HTML HTML  
C#   C# 
Groovy    
R    
PowerShell    
Matlab     
GO  GO    
Swift  Swift   Swift  
Visual Basic     
Scala     
  Objective-C  
Delphi     
  Mongo  

 
Отже, рейтинги мов програмування із трьох джерел [2–4] досить добре корелюють 

між собою, що свідчить про їхню об’єктивність.  
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Результати опитування DOU про першу мову програмування в освіті підтверджу-
ють тезу про переважне використання у вищих закладах освіти України застарілих тех-
нологій. Особливо разючою є відмінність індексу популярності мов програмування для 
новачків IEEE Spectrum та індексу DOU щодо першої мови програмування. 

Потрібно адаптувати програми вищих закладів освіти відповідно до вимог ринку з 
метою задоволення майбутнього попиту на висококваліфіковані кадри [1]. 
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