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Глобальный дефицит

• К 2020 году нехватка IT-специалистов в ЕС 
может составить 900 000 человек (European 
Commission)

• К 2022 году 3 из 5 вакансий в США будут 
связаны с IT (US Bureau of Labor Statistics)

• В США уже в 2018 году из-за автоматизации 
исчезнут 9% вакансий и появятся 2% 
совершенно новых (Forrester)



Образование не успевает за спросом



Рынок IT-образования в Украине

2015
16 000 IT-выпускников ВУЗов (МОН)

30 000 выпускников учебных центров (dou.ua)

2016
16 000 IT-выпускников ВУЗов (МОН)

35 000 выпускников учебных центров (dou.ua)



Простая арифметика

Дано:

• В 2016 году общее количество работников IT-
сферы составляло около 100 000; 
в 2017-м – 127 000 (данные dou.ua)

• В 2016 году учебные центры и ВУЗы подготовили 
51 000 специалистов (МОН, dou.ua); в 2017-м –
данных нет, но допустим, столько же

• Эмиграция составляет 10%, но это не точно

Найти:

Куда делись 65 000 wannabe-айтишников?



Профессия «мне все должны»

Хочу со старта 1000$

Когда могу рассчитывать 
на повышение?

Учил в школе английский
Имею большой опыт 
в бухгалтерии

А у вас есть 
бесплатные обеды?



Дефицит талантов

The software engineering shortage is not a lack of individuals calling 
themselves “engineers”, the shortage is one of quality—a lack of well-studied, 
experienced engineers with a deep understanding of software engineering.

- Justin Baker, Founder, CA Association of Product Designers 

“



Инструкции для слабаков! Или нет?



1. Разбудить в себе ученика



2. Использовать новые 
методики
• Дуальное обучение

• Итеративное обучение

• Дистанционное обучение

• Смешанное обучение



3. Объединить агентов изменений

• Коммерческие учебные центры

• Общественные организации

• Педагоги и менторы

• Волонтеры



4. Привлечь кластер работодателей

An investment in knowledge 
pays the best interest

“ ”



5. Profit!



ІТ Кластер - що це за #WTF..?

МістоНавчальні заклади

Бізнес



Так ось кластер це ... :)

МістоНавчальні заклади

Бізнес



АЙТІ!
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40
Шкіл

2,5*
ВУЗи

8
ІТ шкіл

46%
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16%
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10%

3

7,9%
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5,5%
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1,8%

6

1,3%

7

1. Київ
2. Харків
3. Львів
4. Дніпро
5. Одеса
6. Вінниця
7. Запоріжжя

Еміграція кращих фахівців

Невикористаний ресурс

Технологічне відставання

СЗОШ та гімназії 
міста Вінниці

ВНТУ, ДонНУ та 
фізмат ВДПУ

Спеціалізовані 
школи у Вінниці

Медіана по Україні

Дослідження на рівні обласного центру



Що ІТ бізнесу в регіонах потрібно

Створити базу для комфортного експорту ІТ послуг 
й просування учасників ринку за кордоном

Створити базові інфраструктурні об’єкти, для 
зручності розвитку та роботи компаній в місті

Створити єдиний механізм навчання 
висококваліфікованих фахівців, починаючи зі школи



Використані джерела для доповіді :)

- Рейтинг ІТ роботодавців Вінниці (DOU.UA) - посилання;
- Кількість програмістів в Україні та регіонах (FI-новини) - посилання;
- 25 найбільших ІТ компаній України та їх офіси (Witcher) - посилання;
- Експорт ІТ послуг України (Уніан) - посилання;
- Огляд ІТ ринку Вінниці за 2014й рік (DOU.UA)- посилання;
- ІТ кластери України (DOU.UA) - посилання;
- Вінницький ІТ кластер (Na chasi) - посилання;
- Різниця ІТ фахівців в Україні та закордоном (Liga.net) - посилання;
- Скільки в Україні заробляють в ІТ компаніях (Concurent.im.ua) - посилання;
- Експорт Вінницької області за 2017 рік (Vezha) - посилання;
- Ринок праці в ІТ за 2017 рік (DOU.UA) - посилання;
- Відокремлений підрозділ (Wikipedia) - посилання;
- ТОП-50 найбільших ІТ компаній в Україні (DOU.UA) - посилання;
- ІТ бум в Україні (DW) - посилання;
- Дослідження ІТ освіти в Україні (ІТ Асоціація) - посилання.

https://jobs.dou.ua/ratings/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/
https://news.finance.ua/ua/news/-/361504/skilky-v-ukrayini-programistiv-i-de-vony-pratsyuyut-doslidzhennya-it-rynku-pratsi
http://watcher.com.ua/2016/02/01/25-naybilshyh-it-kompaniy-ukrayiny/
https://economics.unian.ua/finance/2349038-eksport-it-poslug-z-ukrajini-za-rik-zris-do-36-milyarda-infografika.html
https://dou.ua/lenta/articles/it-market-vinnitsa/
https://dou.ua/lenta/articles/it-cluster-review/
https://nachasi.com/2017/08/25/sofina/
http://biz.liga.net/hr/all/stati/3699665-mir-it-kak-otlichaetsya-zhizn-programmista-v-ukraine-i-za-rubezhom.htm
https://konkurent.in.ua/news/ukrayina/19230/skilki-zaroblyayut-v-itkompaniyah-ukrayini-netehnichni-fahivci.html
https://vezha.vn.ua/torik-vinnychchyna-eksportuvala-na-chvert-milyardy-dolariv-bishe-nizh-importuvala/
https://dou.ua/lenta/articles/jobs-and-trends-2017/?from=doufp
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://jobs.dou.ua/top50/
http://www.dw.com/uk/%D1%96%D1%82-%D0%B1%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%94/a-41453482
http://itukraine.org.ua/sites/default/files/prezentaciya_it-obrazovanie.pdf


План дій в кожному місті України

Правильна 
популяризація

Сучасна програма 
навчання в школі

Інститут додаткової 
освіти

Забезпечення ВУЗів

Бізнес замовлення3 Реінвестиції в 
інфраструктуру
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5
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