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Заробітні плати у ІТ та окремих галузях економіки

Джерело: розрахунки ЦЕС за даними EY, Державної служби статистики, DOU.
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ІТ-ГАЛУЗЬ ЗРОСТАЄ ТА ПОТРЕБУЄ ВСЕ БІЛЬШЕ СПЕЦІАЛІСТІВ
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• Кількість нових ІТ-ФОП зростає щороку на 20%, серед
них – 35% жінок

• Сфера ІТ в Україні -- одна з найперспективніших: 5% ВВП, 26%
вартості експортованих послуг

• Попит на ІТ кадри зростає на 30%, кількість нових
програмістів відстає вполовину (GlobalLogic); з грудня
2020, вакансій > кандидатів (Djinni)

Джерело: Аналітичний сервіс YouControl.

Нові ІТ-ФОП
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УКРАЇНСЬКІЙ ІТ-СЕКТОР, ЯК І СВІТОВИЙ, Є ГЕНДЕРНО 
ДИСБАЛАНСОВАНИМ

• За 10 років частка жінок у секторі зросла на 18 в.п. та
наразі складає 25% (DOU)

• В інших країнах також бракує жінок у ІТ: США – 20%,
Британія – 19%, Індія – 34%

• В Україні жінки в основному працюють на
нетехнічних спеціальностях (лише 9% - в
розробці), де заробітні плати нижчі
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ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ СТАЮТЬ ПОПУЛЯРНИМИ, АЛЕ НА НИХ 
ДИСПРОПОРЦІЙНО МАЛО ДІВЧАТ

• Основним постачальником кадрів в український ІТ є
університети: 80% розробників мають фахову вищу освіту

• Щороку кількість ІТ-студентів зростає на 11%, це 14% від
всіх вступників поточного року

• 17% дівчат на програмах, пов’язаних з технологіями
(Держстат)

• Ми зібрали мікродані про 1 200 вступників на
комп’ютерні спеціальності до КНУ, НаУКМА та КПІ:
частка дівчат 20,5%

• Це міжнародний тренд: США – 18%, Велика
Британія – 15%, Естонія – 28%
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Кількість вступників на ІТ-спеціальності за роками

Примітка: Б – студенти бакалаврських програм, М – студенти магістерських програм. 
Джерело: Єдина державна електронна база з питань освіти.



ДІВЧАТА ТА ХЛОПЦІ ОДНАКОВО ЗНАЮТЬ МАТЕМАТИКУ

• Математика важлива для навчання на комп’ютерній ОП

• ЗНО з математики серед школярів: немає гендерної різниці

• Наш аналіз вступної кампанії: немає гендерної різниці у
балах ЗНО з математики серед вступників

• Дівчата, які обирають комп’ютерні спеціальності,
впевнені у своєму виборі: 98% розглядають хоча б
одну іншу ІТ спеціальність як альтернативу

• Дівчата вступають з вищими вступними балами і
частіше потрапляють на бюджет, ніж хлопці.
Одне з пояснень – неготовність ризикувати
бюджетним місцем



Гендерний розподіл середніх балів ЗНО серед вступників на ІТ

Джерело: Розрахунки ЦЕС на основі відкритих даних порталів vstup.info, abit-poisk.org.ua та веб-сайтів відповідних університетів.

• Але дівчата краще пишуть ЗНО з української мови, частіше обирають іноземну 
мову як третій предмет, аніж фізику

різниця є 
статистично 
значущою
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ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ ІТ-ФАХІВЦІВ НЕ ВІДПОВІДАЄ ПОТРЕБАМ РИНКУ
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Кількість студентів ІТ, які почали навчання 4 роки тому
Прогноз потреб у ІТ-спеціалістах Мінекономіки 
Кількість нових ФОП у ІТ

30% розбіжність 
навіть з прогнозом
4-річної давнини

Нових ІТ-ФОП на 
70% більше, ніж 
випускників ІТ 

Джерело: Єдина державна електронна база з питань освіти, Міністерство економіки, YouControl.

• Кількість бюджетних місць формується за прогнозом потреб ринку праці від
Мінекономіки, який є неактуальним

• Прогноз недооцінює запит ринку на ІТ-фахівців як мінімум вдвічі
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СКІЛЬКИ МОЖЕ ОТРИМАТИ ЕКОНОМІКА ВІД БІЛЬШОЇ КІЛЬКОСТІ ІТ-СТУДЕНТОК

• За оцінками, гендерний розрив у оплаті праці у ІТ складає 9%, в середньому
по економіці – 20% тут може ховатись незначний ефект

• Складно оцінити, яким буде економічний ефект, тому що: 
1) більше ІТ-студенток =  вища конкуренція в освіті та на ринку праці
2) інші сфери економіки втрачають талант 

+60%

місць на ІТ 
до 2025

«Статус-кво»: 20% дівчат

«Рівність»: 50% дівчат

+$32,7 млн 
до 2030

від меншого розриву в 
оплаті праці та вищих 

зарплат

• Тому ми порахували індивідуальні вигоди для дівчат: втричі більше стартова 
зарплата (або +15,3 тис грн на місяць) 



ОСЬ ЩО МИ РЕКОМЕНДУЄМО ОРГАНАМ ОСВІТИ

Заохотити бізнес долучатись до
популяризації ІТ-освіти серед школярок
та студенток, зацікавлених у
інформаційних технологіях

Актуалізувати прогнози Мінекономіки щодо потреб
ринку праці у ІТ-фахівцях, пропонуємо
використовувати альтернативні дані

Запропонувати державним університетам
змінити назви освітніх програм та дисциплін на
більш неформальні, сучасні та гендерно
нейтральні



Дякую за увагу!
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