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Центр економічної стратегії – незалежний центр досліджень державної політики. Завдання 
ЦЕС – підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання 

країни. Центр робить внесок у розробку стратегії економічного зростання України, здійснює 
незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а також працює над 
посиленням громадської підтримки реформ. Заснований у травні 2015 року. 

Наші принципи:  

• Економічна свобода (лібералізація, дерегуляція, приватизація)  

• Вільна та чесна конкуренція  

• Менша роль держави за підвищення її ефективності  

• Інформаційна прозорість та свобода слова  

• Верховенство права та захист приватної власності  

• Здорові та стабільні державні фінанси  

• Економіка, що створена на засадах знань. 

Для більш детальної інформації про ЦЕС просимо звертатися до Андрія Федотова, 
директора з комунікацій (тел.: (044) 492-7970, office@ces.org.ua).  

Також запрошуємо відвідати наш сайт www.ces.org.ua та слідкувати за нами у соціальних 
медіа facebook.com/cesukraine чи twitter.com/ces_ukraine. 

  

mailto:office@ces.org.ua
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ГОЛОВНЕ 
Сфера інформаційних технологій в Україні вважається однією з найперспективніших. За останніми 

показниками, частка ІТ-сектору в ВВП України досягла 5%1, а її збільшення до 10% є однією з ключових 
цілей Мінцифри2.  

Стрімкий розвиток індустрії потребує дедалі більше технічних фахівців, яких нині бракує. Згідно з 
дослідженням GlobalLogic, однієї з найбільших ІТ-компаній України, попит на ІТ-кадри зростає 
щорічно на 30%, але кількість нових програмістів відстає майже наполовину3.  Це може 
гальмувати потенціал ІТ-індустрії в Україні.  

Хоча кількість студентів, які обирають комп’ютерні спеціальності, зростає щороку на 11%, частка 
дівчат серед них не перевищує 20%4. Як результат, українська ІТ-індустрія, як і світова, є гендерно 
незбалансованою. За даними регулярного опитування порталу DOU, наразі в українських ІТ-
компаніях працює 25% жінок, більшість з них – на нетехнічних спеціальностях5.  

ІТ-освіту часто пов’язують з математикою. Проте дані свідчать про те, що немає статистично 
значущої відмінності у середніх балах ЗНО з математики між дівчатами та хлопцями. Крім того, 

дівчата, які вступають на комп’ютерні спеціальності, мають вищі вступні бали та краще пишуть ЗНО з 
української мови та англійської. Тож різниця у математичних здібностях не може пояснити  невелику 
частку дівчат на ІТ-програмах.  

На вибір дівчат можуть впливати гендерні стереотипи щодо технічних спеціальностей, думка батьків, 
родичів та однолітків, невпевненість у власних силах тощо.  

Гендерний баланс має фінансовий вплив на організації. Дослідження демонструють, що компанії 
з гендерно збалансовані командами мають більші продажі та прибуток6. Для західних замовників, на 

яких здебільшого зорієнтована українська ІТ-галузь, чимраз важливішим стає гендерний склад 
команд-виконавців.  

Особливістю українського ІТ-сектору є те, що середні заробітні плати в ньому значно вищі, ніж 
в інших секторах. Тому для жінок, які цікавляться інноваціями, готові постійно навчатись та 
інтегруватись у глобальну спільноту, працевлаштування в ІТ може стати гідною опцією для здобуття 

більшої фінансової незалежності. Ми порахували, що навіть на початкових позиціях у розробці 
винагорода у три рази більша (+15,3 тис. грн на місяць).  

До того ж, гендерний розрив у оплаті праці між чоловіками та жінками у ІТ на 11 в.п. менший 
за середній у країні. Тобто невеликого позитивного впливу на економіку від залучення більшої 
кількості жінок у ІТ можна досягти завдяки меншій різниці у винагороді за одну й ту саму роботу у 
галузі, де заробітні плати й так значно вищі за середні у країні. Ми порахували, що від цього українська 

економіка може виграти до 32,7 млн доларів.  

 
1 За даними Держстату. 
2 Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура. Медіа. 
Туризм» у березні 2021 року. 
3 https://www.globallogic.com/ua/about/news/ukraine-global-talent-project/  
4 Розрахунки ЦЕС за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти та інших відкритих джерел. 
5 https://dou.ua/lenta/articles/portrait-2020  
6 https://gap.hks.harvard.edu/impact-gender-diversity-performance-business-teams-evidence-field-experiment 

https://www.globallogic.com/ua/about/news/ukraine-global-talent-project/
https://dou.ua/lenta/articles/portrait-2020
https://gap.hks.harvard.edu/impact-gender-diversity-performance-business-teams-evidence-field-experiment
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Для того щоб популяризувати ІТ-спеціальності серед дівчат, ми пропонуємо органам влади здійснити 
такі кроки:  

• Актуалізувати державні прогнози щодо потреб ринку праці у ІТ-фахівцях, на основі яких 
визначати кількість бюджетних місць на комп’ютерних спеціальностях, адже вони значно 
недооцінюють реальну динаміку попиту.  

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

• Заохотити бізнес долучатись до популяризації ІТ-освіти серед школярок та студенток, 

зацікавлених у інформаційних технологіях. 
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1. ВСТУП ТА МЕТОДОЛОГІЯ  
У нашому дослідженні ми проаналізували тренди ІТ-освіти в Україні та як залучення більшої кількості 

дівчат на комп’ютерні спеціальності вплине на ІТ-галузь та економіку загалом. Збільшення числа 
студенток, які вивчають програмування, передусім розширить пул кваліфікованих кандидатів на 
ринку праці. Нині зростає попит саме на технічних фахівців галузі, а отже більша кількість випускниць 
комп’ютерних спеціальностей допоможе задовільнити кадровий голод та зробити галузь більш 

гендерно збалансованою. 

Згідно з даними Держстату, на спеціальностях, пов’язаних із інформаційними технологіями, жінки 
складають не більше 17% студентів. Для того щоб порахувати, яка частка дівчат навчається саме на 
комп’ютерних спеціальностях, ми проаналізували вступну кампанію 2019 року до трьох українських 
університетів на чотири різні комп’ютерні спеціальності. Для нашого дослідження ми зібрали 
індивідуальні дані про вступників на факультети, що готують найкращих IT-фахівців України за 

рейтингом Forbes (березень 2021 р.): Факультет комп’ютерних наук та кібернетики КНУ ім. Тараса 
Шевченка, Факультет інформатики НУ «Києво-Могилянська академія», Факультет прикладної 
математики  та Факультет інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». 
Ми розглянули чотири бакалаврські спеціальності: «Інженерія програмного забезпечення», 

«Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія» та «Інформаційні системи та технології». 
Індивідуальні дані про 1 136 вступників (з них 231 – дівчата) було зібрано з відкритих джерел7.  

Після завершення ІТ-програми певна частка дівчат працевлаштується у ІТ-секторі. Особливістю 
українського ІТ-сектору є значно вищі за середні у країні заробітні плати. Ми порахували 
індивідуальні вигоди від працевлаштування у галузі, на які можуть розраховувати дівчата, обираючи 

комп’ютерну спеціальність в університеті. Для цього ми порівняли очікувані заробітні плати на 
стартових позиціях у розробці та в будь-якій іншій галузі економіки. Для дівчат, які вступлять до 
університету в 2021 році та вийдуть на ринок праці у 2025 році, індивідуальні вигоди від такого 
сценарію можуть складати від 18,9 тис. грн на місяць.  

Складно оцінити, яким буде економічний ефект саме від збільшення кількості дівчат у ІТ. Більше ІТ-
студенток також означає, що конкуренція за місця в університеті та на ринку праці серед чоловіків 
буде вище. На додаток, інші сфери економіки втрачають талант, коли більше дівчат вступають на 
комп’ютерні програми.  

Проте ефекту для економіки можна очікувати завдяки меншій  гендерній різниці у заробітних платах 
у галузі, де оплата праці й так вища за середню в країні. За оцінками DOU, популярного порталу серед 
української ІТ-спільноти, жінки отримають в середньому 91% від того, що заробляють чоловіки на 

аналогічній посаді8. За даними Держстату, розрив у оплаті праці загалом в Україні складає 20%. 

Ми порівняли два сценарії: «статус-кво» – коли кількість вступників на комп’ютерні спеціальності 
зростає, проте частка дівчат серед них залишається такою самою (20%); «гендерна рівність» – за 
припущення, що збільшення місць на освітніх програмах відбуватиметься паралельно із зростанням 
частки дівчат на них з 20% до 50% до 2025 року.  

 
7 Індивідуальні дані було зібрано з порталів vstup.info, abit-poisk.org.ua та веб-сайтів відповідних університетів.  
8 https://dou.ua/lenta/articles/it-woman-2020/ 

https://dou.ua/lenta/articles/it-woman-2020/
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Ефект від працевлаштування в ІТ ми розрахували як різницю між доходом, який отримуватимуть 
додаткові студенти у ІТ-галузі у порівнянні з будь-яким іншим сектором економіки. Далі ми 

порахували чистий економічний ефект від двох сценаріїв, враховуючи меншу гендерну різницю в 
оплаті праці.  

За умов збільшення місць на комп’ютерних спеціальностях в університетах та досягнення гендерного 
балансу на них до 2025 року, українська економіка може отримати до 32,7 млн доларів до 2030 року від 
меншого розриву в оплаті праці.  

Для того щоб краще зрозуміти, з якими бар’єрами стикаються дівчата у ІТ-галузі як під час навчання, 
так і на робочому місці, ми провели дев’ять інтерв’ю із студентками комп’ютерних спеціальностей та 
представницями української ІТ-спільноти. Ми також поговорили із викладачами вищих навчальних 
закладів, аби краще зрозуміти, як можна змінити підхід до викладання програмування, аби більше 
дівчат обирало комп’ютерні науки. Результати бесід ми використали для розробки політики для 

органів освіти.  

2. ЯКУ РОЛЬ ВІДІГРАЄ ІТ-ІНДУСТРІЯ В ЕКОНОМІЦІ 
УКРАЇНИ   

Протягом останніх років ІТ-галузь розвивалася швидше, ніж будь-яка інша, і пандемія 
коронавірусу лише підсилила попит на цифрові послуги9. За оцінками Асоціації комп’ютерних 
технологій (CompTIA), вже у 2021 році світова ІТ-галузь досягне $5 трильйонів10. Популярність 
хмарного програмного забезпечення та необхідність автоматизації бізнес-процесів постійно 

збільшують попит на цифрові послуги у всьому світі, а щорічне зростання сектору очікується на рівні 
8%11.  

Нині США є найбільшим ринком технологій (33% від світового ринку, або 1,6 трлн доларів США). Китай 
також зарекомендував себе як один із ключових гравців. Важливу роль відіграє Західна Європа, на яку 
припадає кожен п’ятий долар, витрачений на ІТ у світі12. Значний потенціал демонструє Індія, де ІТ-
індустрія сягала 8% ВВП у 2020 році13. 

В Україні ІТ-послуги склали 4,97% від ВВП у 2020 році, або понад чверть від вартості усіх експортованих 
послуг. Збільшення попиту на послуги ІТ лише у 2020 році принесло українській економіці додатково 
853 млн доларів США (+20%)14.  

 
9 https://www.bera.ac.uk/blog/what-are-the-drivers-to-inspire-more-girls-to-study-computer-science  
10 https://connect.comptia.org/content/research/it-industry-trends-analysis  
11https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/29/2200701/28124/en/Global-IT-Services-Market-2021-to-2026-Growth-
Trends-COVID-19-Impact-and-Forecasts.html  
12https://www.researchandmarkets.com/reports/4897131/it-services-market-growth-trends-covid-19  
13https://www.ibef.org/industry/information-technology-india  
14 За даними Держстату.  

https://www.bera.ac.uk/blog/what-are-the-drivers-to-inspire-more-girls-to-study-computer-science
https://connect.comptia.org/content/research/it-industry-trends-analysis
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/29/2200701/28124/en/Global-IT-Services-Market-2021-to-2026-Growth-Trends-COVID-19-Impact-and-Forecasts.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/29/2200701/28124/en/Global-IT-Services-Market-2021-to-2026-Growth-Trends-COVID-19-Impact-and-Forecasts.html
https://www.researchandmarkets.com/reports/4897131/it-services-market-growth-trends-covid-19
https://www.ibef.org/industry/information-technology-india
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Рисунок 1. Частка ІТ-сектору у ВВП та вартості експортованих послуг України 

Джерело: Державна служба статистики України. 

Драйвером світової та української ІТ-індустрії є людський капітал. За прогнозами 

американського Бюро статистики праці, кількість робочих місць у царині комп'ютерних наук зросте 
на 19% до 2026 року15. Це найшвидші темпи зростання серед усіх професій.  

В Україні попит на ІТ-фахівців вже перевищує пропозицію. За даними Djinni, популярного сайту для 
анонімного пошуку роботи у ІТ в Україні, з грудня 2020 року кількість вакансій на порталі стабільно 
перевищує кількість кандидатів. Станом на квітень 2021 року, попит лише на цьому порталі на третину 
перевищував пропозицію.  За  оцінками DOU, з початку пандемії коронавірусу попит на фахівців у ІТ 

збільшився вдвічі.  

Якщо брати кількість ФОП, які надають послуги з інформатизації та програмування як проксі, то 
пропозиція робочої сили для ІТ-галузі зростає на 20% щороку. Станом на квітень 2021 року, 
український реєстр налічував 212,5 тис. ФОП у сфері інформаційних технологій, і це найнижча оцінка 
кількості зайнятих у галузі16. 

Вищий у порівнянні з іншими галузями економіки рівень заробітної плати в ІТ-сфері 
приваблює нових та втримує старих співробітників. При цьому рівень оплати праці в ІТ-сфері 
дуже варіюється і залежить від досвіду роботи та рівня володіння англійською мовою. Найширше 
регулярне опитування працівників галузі ІТ від порталу DOU свідчить, що найбільше отримують 
технічні фахівці, менше – нетехнічні (менеджери та ті, хто обслуговує ІТ-проєкти)17. 

 

 

 

 

 

 
15https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/computer-and-information-research-scientists.htm  
16 Розрахунки ЦЕС за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань.  
17 https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-devs-winter-2021/  
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Рисунок 2. Рівень заробітних плат у ІТ та окремих галузях економіки 

 

Примітка: медіанні заробітні плати в окремих галузях економіки було розраховано за даними дослідження «Ситуація на ринку 
праці в Україні» від EY People Advisory Services (березень 2018 р.). Для розрахунків розміру оплати праці у 2020 році було 
зроблено припущення щодо щорічного зростання на 10%. Дані Держстату показують середній, а не медіанний рівень оплати 
праці у галузях. Заробітні плати в ІТ-секторі відповідають медіанному рівню оплати праці на позиціях Software Engineer, QA 
Engineer та Project Manager. 

Джерело: розрахунки ЦЕС за даними EY, Державної служби статистики, DOU. 

Українській ІТ-сектор, як і світовий, є гендерно дисбалансованим. За оцінками DOU, за 10 років 
частка жінок у секторі зросла на 18 відсоткових пунктів та наразі складає 25%18. У США, зокрема, жінки 

складають лише 20% професіоналів у галузі інформатики19. У Великій Британії лише 19% ІТ-
працівників – це жінки20, в Індії – 34%21. Тобто наразі глобальна ІТ-індустріє залишається сферою, де 
домінують чоловіки. 

При цьому на українському ринку інформаційних технологій кількість жінок зростає швидше, 
ніж чоловіків. Враховуючи особливості працевлаштування в українському ІТ-секторі, як проксі ми 
взяли кількість зареєстрованих ФОП, які надають послуги з інформатизації та програмування. 
Кількість нових ФОП серед жінок-програмісток збільшується в середньому на 35% щороку, тимчасом 
як серед чоловіків – на 18%. Зростає й частка жінок: у 2016 році 24% нових ІТ-ФОП були жінки, а у 2020 
році – вже 36%22.  

 
18 https://dou.ua/lenta/articles/it-woman-2020/ 
19 https://www.computerscience.org/resources/women-in-computer-science/  
20https://technation.io/insights/diversity-and-inclusion-in-uk-tech-companies/  
21https://go.451research.com/women-in-tech-india-employment-trends.html  
22 Розрахунки ЦЕС за даними YouControl.  
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Рисунок 3. Кількість нових ФОП, які надають послуги з інформатизації та програмування  

Примітка: для розрахунку кількісті нових ФОП у галузі ІТ використовувались дані за наступними КВЕД: 58.21 Видання 

комп’ютерних ігор, 58.29 Видання іншого програмного забезпечення, 62.01 Комп’ютерне програмування, 62.02 Консультування 

з питань інформатизації, 62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням, 62.09 Інша діяльність у сфері 

інформаційних технологій і комп’ютерних систем, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана 

з ними діяльність, 63.12 Веб-портали.  

Джерело: аналітичний сервіс YouControl.  

Жінки в українському ІТ частіше мають вищу освіту, ніж чоловіки, та декларують краще знання 
англійської мови23. При цьому вони займають здебільшого нетехнічні посади (40%), де медіанні 
заробітні плати нижче, ніж у технічних спеціалістів. Серед технічних посад найбільше жінок у 
тестуванні (34,6%) та всього 9,6% у розробці24. 

Основним постачальником кадрів на український ринок ІТ є університети: 80% розробників 
мають фахову вищу освіту25. Щороку кількість студентів, які обирають бакалаврські ІТ-

спеціальності, збільшується на 11%, а загалом вони складають до 14% усіх вступників поточного року. 
Трохи менше половини навчаються за рахунок державних коштів. Магістерські ІТ-програми 
користуються меншою популярністю: кількість студентів на них щороку зростає на 4%, а загалом вони 
складають 6% від вступників26. Найпопулярнішою ІТ-спеціальністю серед випускників шкіл у 2020 році 

була спеціальність «Комп’ютерні науки», її обирають більше 35% всіх вступників на ІТ-програми. Далі 
за популярністю йдуть «Інженерія програмного забезпечення» (22%) та «Комп’ютерна інженерія» 
(15%).  

 
23 https://dou.ua/lenta/articles/portrait-2019/ 

24 https://dou.ua/lenta/articles/it-woman-2020/ 
25 https://dou.ua/lenta/articles/portrait-2020/  
26 Розрахунки ЦЕС за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 
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Рисунок 4. Кількість вступників на ІТ-спеціальності за роками 

Примітка: лише бакалаврські освітні програми. Спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» була 
розформована на окремі спеціальності «Комп’ютерні науки» та «Інформаційні системи та технології».  

Джерело: Єдина державна електронна база з питань освіти. 

 

3. ЧОМУ ТАК МАЛО ДІВЧАТ ОБИРАЮТЬ 
КОМП’ЮТЕРНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

За даними Держстату, в Україні частка дівчат на освітніх програмах, пов’язаних із інформаційними 
технологіями, не перевищує 17%. За нашими оцінками, частка дівчат саме на комп’ютерних 
спеціальностях в середньому складає 20,5%.  Серед нашої вибірки з трьох університетів дівчата 

найчастіше навчаються на «Комп’ютерних науках» (34%).  

Втім, ця спеціальність серед досліджуваних університетів є лише в НУ «Києво-Могилянська академія», 
де спостерігається вищий відсоток представництва дівчат серед студентів та комп’ютерних 
спеціальностей загалом. «Інженерія програмного забезпечення» представлена в кожному з трьох 
університетів, її обирають 21% дівчат.  
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Рисунок 5. Гендерний розподіл вступників на окремі ІТ-спеціальності до університетів вибірки 

 
Примітка: вибірка містить індивідуальну інформацію про  1 136 абітурієнтів (з них 231 – дівчата) на чотири освітні програми 
(«Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія» та «Інформаційні системи та 
технології») до трьох університетів (КНУ ім. Тараса Шевченка, НУ «Києво-Могилянська академія» та НТУУ «КПІ ім. Ігоря 
Сікорського») у 2019 році. 

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

Невелика частка дівчат на комп’ютерних спеціальностях – світовий тренд. У США, наприклад, 
лише 18% жінок здобувають ступінь бакалавра комп'ютерних наук27. Студентки в Європі також дуже 
слабо представлені в ІТ. Вирізняються лише Болгарія та Естонія, де частка дівчат на комп’ютерних 

програмах складає 35% та 28%, відповідно28.  

Рисунок 6. Частка жінок на комп’ютерних спеціальностях у 2017-2018 навчальному році в окремих 
країнах 

 

Джерело: www.informatics-europe.org. 

 
27 https://www.computerscience.org/resources/women-in-computer-science/ 
28https://www.informatics-europe.org/component/phocadownload/category/10-reports.html?download=128:informatics-education-
europe-data-2013-2018 
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Для успішного навчання на комп’ютерній спеціальності важливим є рівень знання 
математики. Дослідження вказують на кореляцію між математичними здібностями та оцінками за 

комп’ютерні дисципліни в університетах29.  

Проте аналіз результатів ЗНО з математики свідчить про відсутність гендерної різниці у балах. 
В абсолютному вираженні дівчата стабільно пишуть ЗНО трохи краще за хлопців, але різниця не є 
статистично значущою. Тобто брак дівчат на технічних спеціальностях не можна пояснити 
відмінністю у математичних здібностях.  

Рисунок 7. Розподіл результатів ЗНО з математики за роками та статтю 

 

Джерело: Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 

На вибір технічної спеціальності дівчатами часто впливає невпевненість у власних силах. У 
країнах ОЕСР кожні дві з трьох дівчат, але менше ніж один з двох хлопців, повідомили, що невдача 
змушує їх сумніватися у своїх планах на майбутнє. У більшості країн, які брали участь у дослідженні, 

хлопці частіше за дівчат висловлювали позитивне ставлення до конкуренції. Таким чином, відносний 
брак впевненості порівняно з хлопцями та відносний дискомфорт у конкурентному середовищі 
можуть частково пояснити брак жінок у ІТ-галузі30. 

Якісне дослідження в рамках цього проєкту також показало, що для опитаних дівчат важливим 
фактором під час вибору спеціальності в університеті була думка батьків. Дівчатам, яких ще з 
дитинства заохочували займатися технічними науками, було легше обрати комп’ютерну 

спеціальність. Загалом усі респондентки зазначили, що саме підтримка батьків вивчати предмети, які 
справді подобаються, відіграли ключову роль у їхній професійній реалізації.   

На вибір також впливають гендерні стереотипи щодо технічних спеціальностей. За 
результатами національного дослідження щодо ключових чинників та стереотипів при виборі 
професії31, 27% українців та українок вважають, що інформаційні технології та програмування – 

радше «чоловічий» професійний напрямок. Крім того, 21% батьків схиляють дітей до вибору професії, 
яка «підходить хлопцю/дівчині».  

 
29 Fan, Tai-sheng, and Yi-ching Li. "Is math ability beneficial to performance in college computer science programs." Journal of 
National Taipei Teachers College 15.1 (2002): 69-98. 
30 OECD .“Executive Summary”, in PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed, OECD Publishing, Paris (2020). 
DOI: https://doi.org/10.1787/132219b1-en  
31 https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/prezetation_tramplin_ukr_1.pdf 

https://doi.org/10.1787/132219b1-en
https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/prezetation_tramplin_ukr_1.pdf
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Аналіз вступної кампанії на комп’ютерні спеціальності до окремих університетів також 
свідчить про відсутність гендерної різниці у балах ЗНО з математики серед вступників.  Ми 

також проаналізували різницю у балах ЗНО з математики лише серед вступників на бюджетну форму 
навчання. Результати з математики серед дівчат у середньому на 1,5-2 бали вищі, проте різниця є 
статистично значущою на користь дівчат лише на двох з чотирьох спеціальностей. 

Рисунок 8. Гендерний розподіл середніх балів ЗНО з математики серед вступників на окремі ІТ-
спеціальності до університетів вибірки 

 
Примітка: вибірка містить індивідуальну інформацію про  1 136 абітурієнтів (з них 231 – дівчата) на чотири освітні програми 
(«Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія» та «Інформаційні системи та 
технології») до трьох університетів (КНУ ім. Тараса Шевченка, НУ «Києво-Могилянська академія» та НТУУ «КПІ ім. Ігоря 
Сікорського») у 2019 році. 

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

При цьому дівчата вступають на комп’ютерні спеціальності з вищим середнім балом атестату та 
кращими результатами ЗНО з української мови, ніж хлопці. Середня різниця у балах ЗНО з української 
мови серед всіх спеціальностей та університетів у нашій виборці складає 8 балів на користь дівчат, 
різниця є статистично значущою на рівні 10%.  

Рисунок 9. Гендерний розподіл середніх балів ЗНО серед вступників на окремі ІТ-спеціальності до  
університетів вибірки 

Примітка: вибірка містить індивідуальну інформацію про  1 136 абітурієнтів (з них 231 – дівчата) на чотири освітні програми 
(«Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія» та «Інформаційні системи та 
технології») до трьох університетів (КНУ ім. Тараса Шевченка, НУ «Києво-Могилянська академія» та НТУУ «КПІ ім. Ігоря 
Сікорського») у 2019 році. 

Джерело: розрахунки ЦЕС на основі відкритих даних порталів vstup.info, abit-poisk.org.ua та веб-сайтів відповідних 
університетів. 
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Дівчата частіше обирають іноземну мову як третій предмет ЗНО, аніж фізику, та пишуть її 
трохи краще. 77% дівчат подали результати ЗНО з іноземної мови для вступу на ІТ-спеціальність 

проти 66% хлопців. Надання переваги ЗНО з іноземної мови є тенденцією серед дівчат для всіх 
спеціальностей нашої вибірки. На спеціальностях «Інженерія програмного забезпечення» та 
«Інформаційні системи та технології» дівчата випереджають хлопців на  2-4,8 бали за середнім балом 
ЗНО з іноземної мови. На інших спеціальностях хлопці мають трохи вищий середній бал з іноземної 

мови, проте різниця не є статистично значущою.  

За середнім балом ЗНО з фізики дівчата досліджуваної вибірки загалом трохи поступаються хлопцям. 
Проте така різниця не є статистично значущою.  

Дівчата, які обирають комп’ютерні спеціальності, часто впевнені у своєму виборі. Ми 
проаналізували, на які ще спеціальності подають документи дівчата, які врешті-решт вступають на ІТ-
програми. У нашій виборці 98% дівчат, які вступили на бюджет у 2019 році, обирають хоча б одну іншу 

ІТ- спеціальність як альтернативу при вступі. Це свідчить про те, що вони впевнені у своєму виборі й 
свідомо обирають цю галузь знань. 

Дівчата, які не обрали іншу ІТ-програму як альтернативу, частіше обирають суміжні технічні 
спеціальності. Серед них, наприклад, «Фізика та астрономія», «Електроніка», «Телекомунікації та 
радіотехніка» тощо. Лише 16% дівчат-бюджетниць ІТ-спеціальностей обирають хоча б одну 
нетехнічну спеціальність як альтернативу. Частіше це суспільні науки: «Економіка», «Менеджмент», 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Маркетинг».  

Таким чином, дівчата загалом вступають з вищими вступними балами і частіше потрапляють на 
бюджет, ніж хлопці. У досліджуваних університетах 72% дівчат та 65% хлопців навчаються на 
бюджетній формі навчання. Це може пояснюватись тим, що при вступі дівчата не готові ризикувати 
бюджетним місцем. Як результат, дівчата зі вступним балом, що не дає повну гарантію вступу на 

бюджетне місце, ймовірніше виберуть іншу, менш конкурентну спеціальність за першим пріоритетом. 
Хлопці ж готові ризикнути, навіть якщо є вірогідність потрапити на контрактну форму навчання. 
Дослідження також підтверджують різницю між жінками та чоловіками у готовності ризикувати у 
різних сферах життя32.  

4. СКІЛЬКИ МОЖЕ ВИГРАТИ УКРАЇНСЬКА 
ЕКОНОМІКА ВІД БІЛЬШОЇ КІЛЬКОСТІ ДІВЧАТ У 
ІТ 

4.1. ЯКИМ БУДЕ ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У 
ІТ-ОСВІТІ 

Складно оцінити, яким буде чистий економічний ефект саме від більшої кількості дівчат у ІТ, адже 
більше ІТ-студенток також означає, що конкуренція за місця в університеті та на ринку праці серед 

чоловіків буде вище. До того ж, інші сфери економіки втрачають талант, коли більше дівчат вступають 
на комп’ютерні програми.  

 
32 Із оглядом наукової літератури на цю тему можна ознайомитись у Eckel & Grossman (2008). 
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Тому ми порахували, яким був би виграш української економіки від меншого розриву в оплаті праці 
між чоловіками та жінками, адже за оцінками, гендерний розрив у оплаті праці у ІТ значно менший, 

ніж в інших галузях (9%33 проти 20%34).  

Для цього ми порівняли два сценарії: «статус-кво» – коли кількість вступників на комп’ютерні 
спеціальності зростає, проте частка дівчат серед них залишається такою самою (20%); «гендерна 
рівність» – за припущення, що збільшення місць на освітніх програмах відбуватиметься паралельно із 
зростанням частки дівчат на них з 20% до 50% до 2025 року.  

Чистий виграш від різниці між двома сценаріями може скласти до 32,7 млн доларів США протягом 
2025-2030 рр. Незначний ефект, але він є.  

4.2. ЯКИМ БУДЕ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИГРАШ ВІД 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ІТ 

Індивідуальні вигоди від працевлаштування в українському ІТ секторі є високими. Ми порівняли 
середні заробітні плати на позиціях Junior Software Engineer із середніми заробітними платами, на які 

можуть розраховувати випускники університету, працевлаштувавшись у будь-якому іншому секторі 
економіки. Різницю ми називаємо індивідуальною вигодою.  

На цей час індивідуальний виграш від працевлаштування на позицію Junior Software Engineer 
може складати 15,3 тис. грн на місяць. Враховуючи інфляцію та темпи зростання оплати праці у ІТ-
галузі, для дівчини, яка вступила на комп’ютерну спеціальність у 2021 році та працевлаштувалась у ІТ 

одразу після закінчення університету, заробітна плата складатиме в середньому 18,9 тис. грн на 
місяць.   

Для розрахунків ми використовували лише стартові позиції у галузі. Тобто це найменший розмір 
індивідуальної вигоди, на який можуть розраховувати молоді фахівчині у перші роки після отримання 
вищої освіти. Розмір виграшу буде зростати протягом циклу розвитку кар’єри. 

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІВ ОСВІТИ  

5.1. ЯК В УКРАЇНІ ПІДТРИМУЮТЬ STEM-ОСВІТУ  
Аналіз існуючих політик показав, що окремої політики щодо залучення дівчат саме на 
комп’ютерні спеціальності органи освіти України наразі не проводять. При цьому залучення 
дівчат на STEM-програми є на порядку денному органів освіти. Зокрема, 2020/2021 навчальний рік 

було оголошено Роком математичної освіти в Україні (Указ Президента № 31/202035). Крім того, 
ухвалено Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) (Розпорядження КМУ 
№ 960-р від 05.08.2020). Запровадження обов’язкового ЗНО з математики, запланованого на 2021 рік, 
було відкладено через пандемію коронавірусу.  

 
33 https://dou.ua/lenta/articles/it-woman-2020/  
34 За даними Держстату.  
35 https://www.president.gov.ua/documents/312020-32165 

https://dou.ua/lenta/articles/it-woman-2020/
https://www.president.gov.ua/documents/312020-32165
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Місцевий бізнес активно долучається до ініціатив з популяризації ІТ, проте вони часто не є спрямовані 
саме на дівчат. Створюються освітні проєкти для школярів, онлайн-курси36, освітні екосистеми37 тощо. 

ІТ-спільнота докладає зусиль до створення комфортного робочого середовища для жінок. Зокрема, 9 
компаній з асоціації «IT Ukraine» – Luxoft, EPAM, TECHIIA, Intellias, Sigma Software, SoftServe, Infopulse, 
ELEKS, Itera – включили у свої стратегії Цілі сталого розвитку, серед яких досягнення гендерної 
рівності та створення можливостей для реалізації жінок в ІТ. Вони регулярно проводять інформаційні 

кампанії щодо ролі жінок у сфері ІТ та боротьби зі стереотипами38. 

5.2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
З огляду на те, що сфера ІТ в Україні вважається однією з найперспективніших та швидкозростаючих, 
а місцевий бізнес вже нині нарікає на брак кваліфікованих кадрів, ми пропонуємо звернути увагу на 
популяризацію комп’ютерної освіти серед дівчат. Розширення пулу фахівців допоможе задовільнити 
зростаючий світовий попит на цифрові послуги та вивести Україні у лідери на глобальному ринку.   

Ми пропонуємо розглянути такі рекомендації:  

1) Актуалізувати державні прогнози щодо потреб ринку праці у ІТ-фахівцях, на основі 
яких визначається кількість бюджетних місць на комп’ютерних спеціальностях.    

Університети є важливим постачальником ІТ-кадрів на український ринок праці: за даними DOU, 80% 
розробників програмного забезпечення мають фахову вищу освіту39. Наразі механізм розподілу місць 

у вищих навчальних закладах працює таким чином: спочатку Міністерство економіки розробляє 
прогноз щодо кількості затребуваних фахівців для кожної галузі економіки за даними Держстату. На 
основі цього прогнозу Кабінет Міністрів визначає, скільки місць за тією чи іншою спеціальністю у 
вищих навчальних закладах держава готова фінансувати.  

Але проблема такого підходу полягає в тому, що прогноз Мінекономіки обмежений офіційною 
статистикою працевлаштованих. Відповідно, ІТ-фахівці, більшість яких працює як ФОП, залишаються 
поза увагою. До того ж, прогноз формується без урахування думки роботодавців. Покращити 
прогнозування потреб ринку праці, а відповідно, й обсягів держзамовлення на спеціалістів для 
зростаючої ІТ-індустрії можна  за допомогою аналізу альтернативних даних.  

Наприклад, ми підрахували, що кількість нових ФОП, які надають послуги з програмування, 
щонайменше вдвічі перевищує прогнози Мінекономіки.  У 2020 році було зареєстровано 38,5 тис. 

нових ФОП-програмістів, і це лише нижча межа оцінки реальної ситуації на ринку праці. Тим часом 
за прогнозами Міністерства економіки, у 2020 році потреби ринку мали складати лише 13,8 тис. осіб. 

 
36 https://www.imena.ua/blog/cs50-prometheus/ 
37 https://www.imena.ua/blog/vdnh-cluster/ 

38 https://itukraine.org.ua/it-ukraine-association-supported-the-un-global-sustainable-development-goals.html 
39 https://dou.ua/lenta/articles/portrait-2020/ 

https://www.imena.ua/blog/cs50-prometheus/
https://www.imena.ua/blog/vdnh-cluster/
https://itukraine.org.ua/it-ukraine-association-supported-the-un-global-sustainable-development-goals.html
https://dou.ua/lenta/articles/portrait-2020/
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Рисунок 10. Прогноз потреби у ІТ-фахівцях та реальний запит ринку 

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

На додаток, нових ІТ-ФОПів створюється щороку більше, ніж випускається студентів комп’ютерних 
спеціальностей. У 2020 році університети випустили близько 12,1 тис. нових спеціалістів. Отже,  дві 

третини нових ФОП-програмістів склали випускники інших спеціальностей або минулих років, а 
також фахівці, які вирішили змінити кар’єрний шлях.  

Різними є і темпи зростання попиту на ІТ-фахівців. У прогнозі на наступні 4 роки закладено щорічне 
збільшення потреб ринку на 10%, тимчасом як дані про ФОП за останні 3 роки демонструють, що 
щорічне збільшення складає щонайменше 11%. За останні 5 років середньорічне зростання склало 
22%. 

Актуалізація прогнозів щодо потреб ринку праці у ІТ-кадрах матиме вплив на розподіл бюджетних 
місць на комп’ютерні спеціальності у вищих навчальних закладах і, як результат, на  кількість 
потенційних студенток.  

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

Під час інтерв’ю із представниками вищих навчальних закладів та студентками комп’ютерних 
спеціальностей ми з’ясували, що приваблива назва освітньої програми, а також неординарні  назви 
традиційних математичних та технічних дисциплін у навчальному плані можуть залучити більше 

дівчат на комп’ютерні спеціальності.  

Цікавим є досвід перейменування освітніх програм в Українському Католицькому Університеті. 
Факультет прикладних наук пропонує дві майже ідентичні за змістом освітні програми: «Комп’ютерні 
науки» та «Інформаційні технології та бізнес-аналітика». Обов’язкові для вивчення курси на обох 
програмах збігаються (за винятком одного непрофільного предмету), при цьому на другу програму 

вступає набагато більше дівчат. Як назначив представник УКУ, з яким ми проводили інтерв’ю, слово 
«бізнес» у назві може приваблювати більше дівчат, бо воно не пов’язано із гендерно-професійними 
стереотипами.  
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Згідно з законодавством, українські університети можуть створювати власні освітні програми в 
рамках визначених органами освіти спеціалізацій та давати їм будь-які назви40. До того ж, заклади 

вищої освіти самостійно розробляють і затверджують освітні програми, а також самостійно 
встановлюють назви навчальних дисциплін41. 

Таким чином, вищі навчальні заклади мають достатньо інституційної гнучкості для того, щоб зробити 
освітні програми з ІТ більш сучасними та привабливими. Наразі жоден з університетів, які ми 
розглядали у нашому аналізі, не перейменував освітні програми або навчальні дисципліни. 

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

Під час інтерв’ю майже всі респондентки згадали про імідж програміста, сформований під впливом 
стереотипів про професію, медіа та сучасної культури. Серед опитаних дівчат програмування часто 
асоціювалось із безперервним сидінням за комп’ютером, а також зі складною математикою. Проте, 
провчившись у вищому навчальному закладі та пропрацювавши у сфері, представниці ІТ-галузі дуже 
змінили свої уявлення про професію. 

Для того, щоб змінити стереотипне уявлення про професію серед школярів та школярок, ми 
пропонуємо органам освіти налагодити кооперацію із українськими ІТ-компаніями. Багато з них нині 
активно беруть участь у популяризації STEM-освіти в Україні.  Взаємодія може проходити у форматі 
профорієнтаційних лекцій, воркшопів, хакатонів, спільними з вчителями інформатики уроків 
програмування. Для того, щоб зруйнувати стереотипне уявлення про роботу у розробці серед дівчат, 

ефективними можуть стати повноцінні програми менторства, де жіночі рольові моделі ІТ-сектору 
ділились би своїм досвідом роботи у галузі.  

ДОДАТОК  
Для того щоб краще зрозуміти, на якому саме етапі у дівчат розривається зв’язок між бажанням 
займатися комп’ютерними науками, вступом на відповідну ІТ-спеціальність та працевлаштуванням у 
ІТ-галузь, ми провели дев’ять інтерв’ю із представницями українського ІТ-сектору, студентками 

комп’ютерних спеціальностей та викладачами. Нижче наведено стислий огляд результатів бесід. 

Представниці українського ІТ-сектору вважають, що гендерний дисбаланс не є гострою проблемою 
в індустрії. Деякі дівчата зазначили, що їхні компанії відстежують відсоток жінок у командах, проте 
не проводять таргетовані заходи (квоти на вакансії, групи підтримки жінок усередині організації). Те 
ж саме підтвердили представники вищої освіти. Проте деякі факультети планують включити відсоток 

дівчат на освітніх програмах як один з КPI роботи департаментів. 

Під час вибору спеціальності в університеті важливим фактором для дівчат була думка батьків. 
Дівчатам, яких ще з дитинства заохочували займатися технічними науками, було легше обрати 
комп’ютерну спеціальність. Загалом усі респондентки зазначили, що саме підтримка батьків вивчати 
предмети, що справді подобаються, відіграли ключову роль у їхній професійній реалізації.   

Професія програміста залишається стереотипізованою.  До вступу в університет для багатьох 
опитаних дівчат програмування асоціювалось виключно із безперервним сидінням за комп’ютером, а 

 
40 Стаття 32 Закону України «Про вищу освіту».   
41 Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-377 від 05.06.2018.  
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також зі складною математикою. За їхніми словами, такий образ сформувався під впливом медіа та 
кіноіндустрії. Проте з набуттям професійного досвіду уявлення дівчат про галузь змінилось на 

позитивне. 

Атмосфера на комп’ютерних спеціальностях у вищих навчальних закладах є дружньою. За 
словами опитаних студенток, гендерно чутливих ситуацій не виникає, студенти допомагають один 
одному із складними предметами.  Також університет є важливим елементом соціалізації та інтеграції 
у галузь. ІТ-компанії часто кооперуються з університетами та полюють на майбутні кадри. В цьому 

плані важко переоцінити важливість профільної освіти.  

Українські університети дають сильну математичну базу. Проте як студентки комп’ютерних 
спеціальностей, так і представниці ІТ-сектору наголосили, що зміст освітніх програм не завжди є 
актуальним. Викладачі часто дають застарілу інформацію. Перенавантаження непрофільними 
предметами може демотивувати як дівчат, так і хлопців продовжити навчання на програмі.   

Представники вищих навчальних закладів зауважили, що важливим в опануванні професії є 
впевненість у власних силах та бажання навчатися. Страх конкуренції може відштовхувати дівчат 

від вивчення складних профільних предметів. Як зазначили опитані студентки, важливою для них є 
підтримка викладачів, наприклад, завдяки додатковим консультаційним часам. Проте такі практики 
трапляються здебільшого у приватних університетах.  

Всі респонденки з ІТ-сектору також наголосили, що у програмуванні головне – бажання постійно 
навчатися і робити це швидко. Добра математична база може допомогти краще зрозуміти процеси, 

проте вона не є передумовою для побудови кар’єри. Навіть дівчата, які не мали профільної освіти, а 
перейшли у ІТ з інших сфер, наголосили, що важливо мати аналітичний склад розуму, розвинені 
соціальні компетенції та бажання постійно розвиватися в своєму напрямку. Єдиною спільною 
передумовою для працевлаштування у секторі на будь-яку роль є добре володіння англійською. 

Дівчата, які хочуть працевлаштуватись у ІТ-секторі, проте не мають відповідних технічних навичок, 
можуть обрати для себе кар’єру на адміністративних позиціях. Йдеться про рекрутерів та HR-
спеціалістів, менеджерів з продажів, бухгалтерів, менеджерів офісу тощо. Завдяки специфічним 
галузевим знанням (наприклад, знанню міжнародного законодавства для бухгалтерів) та 
обов’язковому володінню англійською на достатньому рівні, заробітна плата на цих посадах є вищою 

за ринкову в інших секторах.  
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