
Welcome to 
IT Dnipro Community

itdni.pro



Хто ми?
IT Dnipro Community — громадська спілка, яка 
була заснована у 2016 році задля об’єднання 
зусиль IT-бізнесу з метою трансформації регіону 
в сильну IT-локацію. 

Відкрита спільнота, яка об'єднує ІТ-компанії 
Дніпра, компанії з суттєвою ІТ-складовою та 
навчальні центри. 

Спільними зусиллями ми прагнемо створювати 
продуктивне середовище для успішного 
ведення бізнесу та всебічного розвитку ІТ-
індустрії в регіоні.

1. Кликните по голубой 
подложке и перенесите ее на 
задний план.

2. Добавьте фотографию, нажав 
на иконку картинки.

3. Кликните по верхнему слою и 
перенесите его назад, чтобы 
голубая подложка 
перекрывала изображение.



Візія

ІТ Dnipro Community — ключова платформа, що створює умови для успішного ведення та 
масштабування ІТ-бізнесу в Дніпрі. Ми об’єднуємо людей та ресурси задля народження та 
реалізації інноваційних ідей.

Місія

ІТ Dnipro Community створює середовище для запуску, розвитку, захисту бізнесу з суттєвою ІТ-
складовою у Дніпрі. Спільно з освітянами створює сучасні програми та формує запити на ІТ-
фахівців для управлінців ІТ-компаній.

Цінності:

● Взаємодопомога і взаємовиручка. Всередині ком'юніті ми не конкуренти, а союзники. 
● Захист інтересів. Наші юристи можуть посприяти у вирішенні правових питань. 
● Проактивність кожного. Ми цінуємо ініціативність і прагнення реалізувати найсміливіші ідеї.
● Інноваційність. Ми за впровадження нових ідей і проєктів, які змінюють світ на краще.



ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

● Формує стратегію розвитку
● Ухвалює тактичні рішення
● Складається із семи 

представників
● Переобирається щорічно

Керівним 
органом є 
Наглядова 

рада

Наглядова 
рада звітує 

перед 
Загальними 

зборами

Виконавчі 
функції 

здійснює 
Виконавча 

команда

● Ухвалюють стратегічні 
рішення

● Скликаються щонайменше 
двічі на рік 

● Виконавчий директор,
● PR-менеджер,
● SMM-менеджер



● маєте класну ідею, але не маєте цілісної 
картинки, як її реалізувати, 

● витрачаєте багато сил на “винайдення 
велосипеду”, 

● потребуєте порад, інфраструктури, 
менторської підтримки.

Стартапер

● прагнете розвивати та підтримувати свій 
бізнес, 

● готові обмінюватись досвідом,
● зацікавлені в кращих умовах для ведення 

бізнесу та життя в регіоні, 
● для вас важлива реалізація соціальної місії. 

Підприємець

● прагнете популяризувати ІТ-професію,
● бажаєте збільшити кількість 

працевлаштованих студентів,
● маєте потребу вчасно актуалізувати 

навчальну програму. 

Освітянин

● прагнете впливати на процеси вирощування, 
навчання та залучення ІТ-талантів, 

● потребуєте якісної інформації щодо 
локального ІТ-ринку, 

● зацікавлені у підвищенні іміджу Дніпра на ІТ-
мапі України. 

Управлінець
 Якщо ви:

Або просто соціально активна людина, яка хоче долучитися до 
розвитку ІТ-індустрії в регіоні, 

то ця пропозиція для вас.



Переваги членства
Нетворкінг
Ви познайомитеся з лідерами місцевої ІТ-спільноти, отримаєте 
можливість співпраці з бізнес-об'єднаннями, профільними 
асоціаціями, кластерами, владою тощо.

Швидкий доступ до інформації ІТ-ринку
Отримаєте доступ до закритих даних аналітичного 
дослідження ІТ-індустрії. Зможете швидко дізнаватися 
інформацію щодо постачальників, корисні контакти тощо.

Сприяння у виході на зовнішні ринки
Ми допомагаємо компаніям із виходом на зовнішні ринки, 
залученням клієнтів та інвесторів в регіон. Співпрацюємо з 
посольствами, ТПП, бізнес-асоціаціями, місіями та ін.

Підтримка із юридичних і фінансових питань
Наші юристи готові сприяти у вирішенні правових питань та 
захисті інтересів бізнесу. Також ми співпрацюємо зі страховими 
брокерами і банком, які надають спеціальні умови учасникам 
ком'юніті.

1. Кликните по голубой 
подложке и перенесите ее на 
задний план.

2. Добавьте фотографию, нажав 
на иконку картинки.

3. Кликните по верхнему слою и 
перенесите его назад, чтобы 
голубая подложка 
перекрывала изображение.



Обмін досвідом та експертизою
Ми охоче обмінюємося корисною інформацією. Спілкуємося у 
спеціальних чатах, регулярно проводимо офіційні та неформальні 
зустрічі.

Можливість впливати на освітні процеси
Ми співпрацюємо з профільними ВНЗ та беремо участь у 
рецензуванні освітніх програм. Створили власну бізнес-школу для 
С-level керівників та ІТ-підприємців.

Знижки на участь у проєктах ком'юніті:
IT Dnipro BizSchool, IT Dnipro Biz Meetup, IT Dnipro Conference

Додаткові PR-можливості
Розміщуємо інформацію компаній на ресурсах ком'юніті. Проводимо 
та публікуємо  інтерв'ю з нашими учасниками.

Участь у масштабних проєктах
Спільними зусиллями легше реалізувати великі проєкти та впливати 
на ІТ-екосистему регіону. Долучайтеся!

1. Кликните по голубой 
подложке и перенесите ее на 
задний план.

2. Добавьте фотографию, нажав 
на иконку картинки.

3. Кликните по верхнему слою и 
перенесите его назад, чтобы 
голубая подложка 
перекрывала изображение.

Переваги членства



НАШІ ПРОДУКТИ

● IT Dnipro BizSchool — бізнес-курс від 
кращих топ-менеджерів з ІТ.

● IT Dnipro Conference — конференція 
для управлінців і власників ІТ-бізнесу

● IT Dnipro Biz Meetup — неформальні 
зустрічі дніпровської спільноти IT-
підприємців.

● Learn IT — проєкт з популяризації IT 
серед обдарованої молоді.

● Рецензування освітніх програм 
навчальних закладів

● “Витягувач” — допомога компаніям у 
виході на зовнішній ринок, залучення 
клієнтів та інвесторів в регіон. 

● Legal Support — надання юридичної 
підтримки ІТ-компаніям

● IT Dnipro Research — аналітичне 
дослідження ІТ-галузі в регіоні

● Обмін інформацією щодо 
постачальників

● Коло однодумців — неформальне 
спілкування всередині ком'юніті, обмін 
досвідом, новинами та інсайтами.

ВНУТРІШНІ ЗОВНІШНІ



НАШІ ПРОДУКТИ

● Програма “M&A” — допомога компаніям, які шукають стратегічного інвестора 
або покупця

● Стартап: освіта — навчання для власників технологічних ідей без досвіду виходу 
на ринок

● Стартап: акселерація 

У ПЛАНАХ



 Наші учасники 

та інші



 Деякі факти
4600 ІТ-фахівців працюють у компаніях 
ком'юніті. Разом це — понад 30% ІТ-ринку 
Дніпра

450+ відвідувачів, 25+ спікерів 
долучилися до IT Dnipro Conference 

15л кави випивають на одному IT Dnipro Biz 
Meetup

28 випускників отримали дипломи IT Dnipro 
BizSchool 

3 профільні ВНЗ працюють за програмами, 
адаптованими за нашими рецензіями

8 млн грн+ для медиків зібрала платформа 
“Бізнес Дніпра vs COVID-19”

Беремо участь у формуванні Стратегії розвитку 
міста Дніпра та діяльності Громадської Ради при 
Мінцифрі

За нами стежать: 4 384 осіб у Facebook, 
1050 у Telegram, 1200+ унікальних 
відвідувачів сайту на місяць

Про нас пишуть: DOU, AIN, Новое время, 
Mind.ua, Vector, MC.Today, Ukrainer та інші



Крок 1: Заповнити заяву

Крок 2: Отримати позитивне 
рішення загальних зборів

Крок 3: Сплатити членський 
внесок

Як приєднатися: Наші контакти:

ceo@itdni.pro

+380 (50) 420 82 45

м. Дніпро, 
вул. Барикадна, 16 (Creative 
State of Dnipro)





THANK YOU FOR 
YOUR ATTENTION!


