Інформаційний центр IT Prospect працює при ІТ-комітеті Європейської Бізнес Асоціації. IT
Prospect - це платформа для спілкування між представниками ІТ-галузі, ЗМІ та суспільством,
метою якого є популяризація ІТ-галузі та стабільна подача достовірної інформації.
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ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ: ЩО ПРОПОНУЄ ІТ-ІНДУСТРІЯ УРЯДУ?
3 лютого 2016 року ІТ-комітет Європейської Бізнес Асоціації долучився до участі у
парламентських слуханнях на тему "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та
розвиток інформаційного простору України", ініційованих профільним комітетом ВРУ. Також, шість
компаній-членів ІТ-комітету і Харківський ІТ кластер представили свою діяльність та інноваційні
розробки під час виставки, присвяченої слуханням у Верховній Раді України.
Представники ІТ-комітету Європейської Бізнес Асоціації через парламентських слуханнях
донесли до українського уряду ініціативи щодо подальшої стратегії розвитку ІТ-галузі в цілому.
Із промовами до уряду та до суспільства з трибуни Верховної Ради звернулися Голова ІТ
комітету ЕВА Володимир Бек, член ради директорів SoftServe Тарас Кицмей та директор
AltexSoft Олександр Медовой.
Сьогодні українська експортна ІТ-індустрія відповідає вимогам глобального ринку та в
найближчому майбутньому готова стати локомотивом «нової економіки» України. Проте, для
подальшого розвитку галузі та збільшення інвестиційних надходжень в Україну, важлива системна
політика підтримки з боку уряду. Популяризація України як держави-виробника програмного
забезпечення та високотехнологічних продуктів є пріоритетом, як всередині українського суспільства,
так і за кордоном. Отже, головний меседж спікерів стосувався трьох основних питань, вирішення яких
є надважливим.
Володимир Бек, Голова ІТ комітету ЕВА:
«Для сталого зростання ІТ-галузі ключовими завданнями України є створення сприятливого
законодавчого поля для розвитку людського капіталу і, як наслідок, створення «ІТ-нації». Також
необхідно розвивати систему ІТ-освіту, в тому числі, дуальну. Популяризація української
ІТ-індустрії у світі має стати одним із важливих елементів комунікацій країни за кордоном.
Важливо, щоб люди могли реалізувати свої таланти саме в Україні і, разом з тим, підтримувати і
розвивати економіку України.»
Тарас Кицмей, член ради директорів SoftServe: «Сьогодні в Україні має відбутися «четверта
індустріальна революція». Інноваційні технології повинні здійснювати стратегічний вплив на нову
економіку держави.»
Олександр Медовой, CEO AltexSoft: «Нагальним питанням є розвиток інструментів належного
захисту прав інтелектуальної власності та умов їх передачі, з урахуванням специфіки IT.
Необхідно здійснити модернізацію трудового законодавства та уніфікувати його згідно із
моделями світової практики. Ми очікуємо, що в майбутньому будуть розроблені реальні засоби
правового захисту конфіденційної та комерційної інформації і вдосконалене господарське
законодавство
для
розвитку
старт-ап
середовища».
До проекту Рекомендацій парламентських слухань внесено пропозиції провідних індустріальних
асоціацій щодо вищезазначених питань.
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