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Шляхи подолання проблеми нестачі 
кваліфікованих фахівців з ІТ в Україні 

Доповідач: 
Олексій Андросов 

менеджер з маркетингу 
ТОВ «Фаст Лейн» 

Presenter
Presentation Notes
Фаст Лейн - це глобальна компанія, яка пропонує послуги авторизованного навчання. Ми проводимо курси з інформаційних технологій для фахівців, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію, чи то заради того, аби ефективніше виконувати свої задачі, чи то задля підвищення власного статусу в очах роботодавців. Таким чином, ми напряму причетні до того, аби загальний рівень обізнаності та компетентності українських фахівців зростав, і докладаємо всіх зусиль, аби дотримуватись високих стандартів якості, які прийняті у нашій компанії в усьому світі. На даний момент, і я це ще покажу,  на ринку праці ІТ-фахівців в Україні є великий попит, і недостатньо велика пропозиція. Як компанія, безпосередньо причетна до ліквідації цієї проблеми, ми вирішили дослідити саме питання загальної нестачі добре підготовлених кадрів у галузі інформаційних технологій. Висновки, які ми зробимо, мають в основному характер рекомендацій на майбутнє для існуючої системи освіти, але є і дещо, що ми, як одиниця в українській економіці, можемо запропонувати вже зараз.



Статистика: 
• Кількість вакансій для 

фахівців перевищує кількість 
резюме у 1,5 рази 

• Прогнозують тенденцію 
зростання  
(дефіцит 80% до 2015 року) 

Найбільший попит: 
• Розробка ПЗ (Java, С++ (5/1), 

PHP (2/1), Oracle, .NET, iOS, 
Android) 

• Тестування ПЗ 
• Бізнес-аналітики 
• Управління ІТ 

Дані взято з дослідження компанії Luxoft Personnel  

Presenter
Presentation Notes
Ми почнемо зі статистики, яку кожен з вас може знайти в мережі інтернет. Компанія Luxoft Personnel провела дослідження, яке виявило стабільну тенденцію: очікування ІТ-фахівців з приводу заробітної платні постійно зростають. Це відбувається з декількох причин. Основна причина - це дефіцит кваліфікованих кадрів у цій галузі. Кількість вакансій на сьогодні перевищує кількість тих, хто шукає роботу, у півтора рази. Через це компанії, які прагнуть реалізовувати складні і дорогі проекти, вимушені пропонувати досвідченим фахівцям велику, а іноді навіть завищену платню. Враховуючи, що зростання ринку інформаційних технологій загалом становить, за даними різних досліджень, щорічно від 20 до 40 %, тенденція нестачі кадрів буде збережена принаймні до того часу, коли вищі навчальні заклади зможуть адаптуватись до ринкових вимог, і почнуть у належному обсязі постачати державним та комерційним структурам спеціалістів, обізнаних у: сучасних мовах програмування; роботі з великими базами даних; у мережевих технологія; системах інформаційної безпеки; у технологіях, які використовуються у центрах обробки даних; у ІТ-менеджменті.на наступній діаграмі видно, кого не вистачає найбільше. Як бачимо, великим попитом користуються розробники ПЗ, тестувальники, бізнес-аналітики у галузі ІТ, та ІТ-менеджери. Ця інформація є загальнодоступною, і абітурієнти враховують її при виборі навчального закладу. Отже, наявність якісних програм з цих спеціальностей гарантуватиме попит на послуги ВУЗу.Але не тільки у вищих навчальних закладах готують ІТ-фахівців. Більшість компаній, що займаються впровадженням та підтримкою складних ІТ-систем, на даний момент не мають достатньо якісного людського ресурсу, аби втілювати у життя всі проекти, потенціал для яких зараз є на ринку.



Тестування Express: 
• 250 учасників 
• 4 технології на вибір: 

• Routing & Switching 
• Unified Communications 
• Data Center 
• Security 

Результати: 
• 65% - Routing & Switching 
• 25% - Unified Communications 
• 10% - DC + Security 

Presenter
Presentation Notes
Компанія Fast Lane проводила невелике власне дослідження. На виставці Cisco Expo, яка проходила 1-3 листопада у Києві, ми пропонували відвідувачам пройти короткий тест на знання технологій Cisco. Можливістю пройти такий тест скористалися 250 чоловік з 1400 відвідувачів виставки, тобто приблизно кожен п'ятий відвідувач. Учасники тесту мали змогу обрати, з якої технології будуть питання тесту: маршрутизація, комутація, інформаційна безпека, центри обробки даних та засоби корпоративних комунікацій (IP-телефонія та колл-центри). Більшість учасників (коло 65%) обирали маршрутизацію та комутацію, ще 25% обирали IP-телефонію. Це означає, що тут українські фахівці з компьютерних мереж почуваються впевнено. Тільки 10% обрали центри обробки даних або інформаційну безпеку. Водночас, більшість доповідей протягом 3х днів виставки були присвячені рішенням з віртуалізації у захищених центрах обробки даних. Це означає, що українські компанії хочуть і будуть реалізовувати подібні проекти. Але наше дослідження показує, що для цього їм скоріше за все забракне вітчизняних кадрів. Чому це погано? Тому що, не маючи відповідного підготовленого ресурсу, наша ІТ-індустрія не може створювати відчутну конкуренцію зарубіжним компаніям як на регіональному, так і на глобальному рівні. А в умовах глобалізації така нездатність призводить до втрати можливості стрімкого розвитку вітчизняної ІТ-галузі та української економіки вцілому.



Шляхи вирішення проблеми: 
• Оновлення навчальних програм із 

застосуванням існуючих ресурсів 
та загальновживаних технологій 

• Модернізація навчального 
середовища у ВНЗ 

• Створення нових спеціальностей 
(менеджмент проектів у галузі ІТ) 

• Ефективне використання 
інтелектуального ресурсу 

• Використання існуючих 
комерційних постачальників 
послуг профільного навчання 
• Готова матеріальна база 
• Сучасні програми підготовки 
• Можливість дистанційного навчання 
• Вигідні фінансові умови 
 

Presenter
Presentation Notes
На базі приведених даних ми скомпонували кілька рекомендацій, які, прийняті до уваги на високому рівні в українській системі освіти, допомогли б вирішити проблему, що склалася. Ці рекомендації перераховано на екрані. Звичайно, вони потребують часу та грошей на реалізацію, проте, враховуючи їхню важливість, ми вважаємо їх вартими і часу, і грошей.Ще один варіант вирішення проблеми для освітніх закладів - скористатися послугами комерційних постачальників освітніх послуг з актуальних технологій. В чому вигоди такої співпраці? По-перше, останні вже мають дорогу матеріальну базу, яка використовується у процесі навчання - це мережеве обладнання, сервери, потужні робочі станції, а також першокласна служба підтримки усієї інфраструктури. По-друге, вони тримають готовий штат професіоналів, які мають досвід роботи з технологіями в рамках масштабних проектів, і пройшли відповідну міжнародну сертифікацію як першокласні викладачі. По-третє, комерційні навчальні заклади утримують власні ефективні системи дистанційного навчання, що дозволяє одночасно проводити заняття з групами, які можуть знаходитися в іншому місті, або навіть в різних містах. І, звичайно, вони використовують готові програми підготовки, схвалені виробниками обладнання та постачальниками технологічних рішень. Компанія Fast Lane, яка є одним з таких постачальників, пропонує вищим навчальним закладам розпочати співпрацю в цьому напрямку.IT-фахівцям, які хочуть підвищити свою кваліфікацію, ми пропонуємо вигідні умови: по-перше, вартість наших послуг для фізичних осіб нижча, ніж для юридичних, а по-друге ми надаємо можливість навчання у розстрочку. Основні напрямки навчання у нас - це мережеві технології, центри зберігання та обробки даних, віртуалізація ІТ-ресурсів, розробка програмного забезпечення, бази даних, корпоративні ІТ-системи, інформаційна безпека, системи аудіо та відео зв'язку, а також ІТ-менеджмент.



http://flane.com.ua 
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