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 і стабільна подача достовірної
інформації
23.03.2016
ПРЕС-РЕЛІЗ
Дмитро Шимків та Шон Манчанда:
Розвиток ІТ-індустрії Украини - не марафон, а спринт
21 березня за ініціативи інформаційного центру “IT Prospect” Європейської Бізнес
Асоціації відбулася публічна дискусія за участі заступника Глави Адміністрації
Президента України Дмитра Шимківа та міжнародного аналітика, першого віцепрезидента глобальної консалтингової компанії Avasant Шона Манчанди на тему: «Досвід
цифрового перетворення. Україна на мапі світу».
Під час Public Talks Дмитро Шимків та Шон Манчанда обговорили найактуальніші
питання української ІТ-індустрії, а саме: стратегію кібербезпеки України, податкової підтримки
та створення іміджу України як успішної ІТ-держави в світі.
Сьогодні український ІТ-бізнес є єдиним бізнесом, який має глобальний вимір. Проте,

«Україна має навчитися продавати свій бренд – це одне із завдань, яке по
пріоритетності стоїть поряд із податковим питанням. Наша проблема полягає в тому, що
ми не можемо ефективно продавати «українські історії», незважаючи на їхню величезну
кількість і значення. Мати потужний інструмент маркетингу та правильно подати меседж,
як це, наприклад, робить Ізраїль, - це умова, за якої Україна досягне прориву та стрімкого
підйому ІТ-індустрії на світовому рівні. А історії таких компаній, як EPAM, Luxoft, Softserve – це
саме ті історії, які формують позитивну репутацію держави на глобальному ринку
інформаційних технологій», зазначив Шон Манчанда.
Підтримуючи таке бачення, Дмитро Шимків зауважив, що «кожного разу, під час
закордонного заходу по просуванню українського бізнесу, включена сесія про ІТ-індустрію
України. Уряд хоче, щоб люди бачили реальні приклади успіху, адже влада є відданою в
підтримці та популяризації ІТ бізнесу України».
Одним з основних факторів стабільного залучення іноземних інвестицій в Україну є
спеціальний режим оподаткування для ІТ-сектору. В чому ж він полягає? Насамперед, у
формуванні зон для розвитку ІТ по всій країні та запровадженні податкових умов близьких до
нуля. Саме це сприятиме розбудові мережі R&D центрів провідних закордонних компаній.
Крім того, чим більшою буде робота над ризиками країни, тим швидше буде розвиватися
галузь.

Обговорюючи основні тренди наступних 5-7 років, Шон Манчанда зазначив, що
кібербезпека та Інтернет речей – це те, що стане гарячою темою в світі. На думку експертів,
існує багато проблем в сфері кібербезпеки, які Україна здатна допомогти вирішити світу, адже
кібербезпека не має кордонів. Що потрібно для цього – створювати та розвивати українські
компанії нового покоління, які спрямовані на забезпечення кібербезпеки. Для України,
яка має всі необхідні ресурси, це є чудовою можливістю створити цілу індустрію світового
рівня і масштабу в цьому напрямку.
Наразі Україна сприймається у світі як держава із потужним інтелектуальним
потенціалом, яка налічує велику кількість кваліфікованих фахівців, проте все ще знаходиться
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І це для України є не марафон, а спринт. Тож, потрібно діяти швидко, адже, якщо це не
зробить першою наша держава, це зроблять її європейські сусіди.

Шон Д. Манчанда (Sean D. Manchanda) перебував в Україні на запрошення компанії Luxoft
Ukraine.
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує понад 890 європейських,
міжнародних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є
провідною організацією міжнародного бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була
створена в 1999 році. Ініціатором її створення була Європейська Комісія, яка зацікавлена в
підтримці європейського бізнесу в Україні та налагодженні двосторонніх зв'язків Україна-ЄС.
Беручи до уваги пріоритети України щодо євро інтеграції в Європейський Союз, основною
метою
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представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення
бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави. Детальна
інформація на сайті: www.eba.com.ua

