
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Рекомендації 

парламентських слухань на тему: “Створення в Україні сприятливих 

умов для розвитку індустрії програмного забезпечення”». Згідно з 

Рекомендаціями, учасники парламентських слухань, враховуючи світовий та 

вітчизняний досвід розвитку індустрії ПЗ та її вплив на підвищення 

конкурентоспроможності країни, поліпшення якості життя населення та 

збільшення кількості робочих місць, рекомендують Президенту України 

запропонувати для обговорення на спеціальному засіданні Комітету з 

економічних реформ при Президентові України питання щодо розвитку 

індустрії програмного забезпечення в Україні як пріоритетного напряму 

модернізації економіки на інноваційній основі, а також удосконалити 

систему керування та координації діяльності центральних органів виконавчої 

влади у сфері інформатизації та програмного забезпечення. 

Верховній Раді рекомендовано сприяти удосконаленню законодавчої бази 

в галузі ІТ та ПЗ з урахуванням світового досвіду. <…> 

Окрім того, учасники слухань рекомендували Кабінету Міністрів за участі 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії 

наук, Міністерства фінансів, Державного агентства з науки, інновацій та 

інформатизації, інших центральних органів виконавчої влади, представників  

ІТ- бізнесу: 

– у рамках реалізації Закону «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» розробити Державну цільову науково-технічну програму 

«Економічні, організаційні та науково-технологічні засади створення індустрії 

програмного забезпечення» на 2012–2016 рр.; 

– переглянути підходи до формування річних завдань Національної 

програми інформатизації та їх ресурсного забезпечення в бік системного 

створення сфери національної програмної продукції та послуг; 

– забезпечити створення загальнодержавних класифікаторів, рубрикаторів, 

форматів, засобів лінгвістичного забезпечення, необхідних для формування 

та функціонування електронних документів, що базуються на сучасному 

інтелектуальному програмно-лінгвістичному забезпеченні; 

– ужити заходи щодо розробки програмних засобів забезпечення 

сумісності систем електронного документообігу органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, урахувавши необхідність уніфікації лінгвістичних 

компонент відповідного ПЗ; 

– забезпечити інформаційну взаємодію та обмін електронними 

документами між системами електронного документообігу органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування через застосування єдиних 



уніфікованих форматів, протоколів та лінгвістичного забезпечення 

електронного документообігу; 

– удосконалити систему державних статистичних спостережень з метою 

створення системи моніторингу індустрії програмної продукції; розробити 

методику визначення рівня піратської активності у сфері програмного 

забезпечення;  

– запровадити єдиний державний реєстр підприємств індустрії 

програмного забезпечення, яким створюються сприятливі умови для 

розвитку на основі об’єктивних критеріїв та з урахуванням виконання ними 

державно важливих завдань; 

– створити відкриту онлайнову базу даних вітчизняних виробників 

програмного забезпечення та загальнодержавного банку замовлень ПЗ на 

його розробку тощо. 
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