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АБІТУРІЄНТКИ ЗНАЮТЬ МАТЕМАТИКУ НЕ ГІРШЕ ХЛОПЦІВ, АЛЕ ПІТИ У IT ТА 
ЗАРОБЛЯТИ ВТРИЧІ БІЛЬШЕ ЗАВАЖАЮТЬ СТЕРЕОТИПИ 

Попри очевидну кар’єрну перевагу, на IT спеціальностях в ВНЗ досі великий гендерний дисбаланс — 
тільки 20% дівчата. Його не можна пояснити гіршими математичними здібностями дівчат, адже, за 
дослідженням ЦЕС, дівчата пишуть ЗНО навіть краще, і не тільки з математики, але й з української 
та англійської мови.  

«Середній розподіл балів з математики серед дівчат та хлопців показує, що різниці майже немає, такий 
самий результат серед тих, хто вже поступив на IT-спеціальності. Математика не є причиною, яка 
відлякує дівчат від комп’ютерних програм» — заявила Ганна Сахно, економістка ЦЕС під час 
презентації дослідження.  

Якщо дівчата з гарними знаннями математики поступатимуть саме на IT-напрями, то після випуску 
навіть на стартових позиціях зможуть отримувати в три рази більше. Їх зарплата в середньому буде 
вище на 15,3 тис. грн на місяць. 

До того ж, в IT сфері гендерна дискримінація при оплаті праці одна з найменших. Розрив у оплаті праці 
між чоловіками та жінками на 11 в.п. менший за середній у країні (на позиціях Junior та Middle Software 
Developer, за даними порталу DOU). 

Зміна стереотипів щодо дівчат в IT допоможе розвитку IT-галузі. Попит на ІТ-кадри зростає щорічно 
на третину, а кількість студентів, які обирають комп’ютерні спеціальності, зростає щороку тільки на 
11%. І попит на фахівців буде лише збільшуватись, адже у планах уряду нарощувати продуктивність 
сектору у наступні роки.  

Те, що дівчата менш зацікавлені у навчанні на програмістку, або у роботі в конкурентному середовищі, 
це проблема сприйняття професій у суспільстві, кажуть урядовці. «Так сталося, що сектори, де 
зарплата є низькою, з них чоловіки йдуть, а жінки залишаються. У нашому суспільстві жінка може 
дозволити собі бути вчителькою, або фізиком-теоретиком, незважаючи на зарплати. Хоча вона могла 
б реалізуватися в будь-якій професії, в тому числі, де висока зарплата, де багато чоловіків», — заявила 
в рамках презентації Юлія Безвершенко, генеральний директор директорату науки та інновацій 
Міністерства освіти та науки. 

Змінити ставлення до IT-навчання допоможе більша кооперація університетів з бізнесом. Воркшопи, 
профорієнтаційні лекції, хакатони змінюють стереотипні уявлення про роботу в розробці 
програмного забезпечення. Також ефективними є програми менторства, де успішні жінки з ІТ-сектору 
діляться досвідом роботи у галузі.  

При цьому проблема з профорієнтацією є спільною і для дівчат, і для хлопців. «Всі абітурієнти на етапі 
вступу не знають чого вони хочуть, не тільки дівчата. Адже ще з 7 класу пропущений процес 
планомірної профорієнтації, який включає зустрічі з консультантами, з представниками різних 
професій і відвідування різних робочих місць», - заявив під час обговорення Єгор Стадний, заступник 
міністра освіти та науки (2019-20), віцепрезидент з бакалаврcьких програм Київської школи 
економіки.  

Важливе значення у виборі дівчат відіграє назва спеціальності. Коли у Українського Католицького 
Університету з’явився курс «Інформаційні технології та бізнес-аналітика», на нього почало поступати 
багато дівчат. При цьому зміст програми не сильно відрізняється від курсу «Комп’ютерні науки», де 
переважно одні хлопці. 

https://ces.org.ua/benefit-from-the-increase-in-girls-involvement-in-it/
https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo-fedorov-zavdyaki-diya-city-dokhodi-it-galuzi-v-ukraini-do-2025-roku-mozhut-zrosti-do-165-mlrd
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«Ми маємо говорити про те, які професії будуть популярними в майбутньому, а з університетами про 
те, як вони мають змінити свої програми, щоб цим професіям відповідати. Але щоб розпочати зміни, 
достатньо просто ввести фемінітиви. Саме так розпочиналися “революції” у приватних компаніях, 
коли дівчата стають видимими», - заявила в рамках дискусії Марина Саприкіна, керівниця Центру 
«Розвиток КСВ», засновниця і натхненниця ініціатив Дівчата STEM і Кар’єрний хаб, входить до 
Правління STEM Коаліції в Україні.  

Популяризації IT-напрямку серед дівчат сприятиме також збільшення бюджетних місць. Університети 
готують менше ІТ- фахівців, ніж цього реально потребують компанії. Згідно з дослідженням ЦЕС, лише 
кількість нових ФОП, які надають послуги з програмування, щонайменше вдвічі перевищує прогнози 
Мінекономіки щодо кадрових потреб галузі.  

Відео з презентації дослідження та публічного обговорення доступне тут.  

Ознайомитися з дослідженням можна тут. Це дослідження стало можливим завдяки підтримці Уряду 
Канади у рамках проєкту «КРИЛА», що впроваджується організацією Пакт. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=-OyALtSf0MI
https://ces.org.ua/benefit-from-the-increase-in-girls-involvement-in-it/

