
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Президії ТПП України 

від 29 травня 2014 р. № 39 (8) 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Комітет з питань інновацій, електронної комерції і високих технологій 

при Торгово-промисловій палаті України  

 

1. Загальні положення 

1.1. Комітет з питань інновацій, електронної комерції і високих 

технологій при Торгово-промисловій палаті України (далі – Комітет) є постійно 

діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним із представників організацій, 

об'єднань підприємців, провідних спеціалістів комерційних підприємств, науково-

дослідних, проектних організацій, представників органів державної влади.  

Комітет діє як посередник в діалозі між бізнесом і владою, лобіює широке коло 

питань з метою покращення правової і регуляторної політки та усунення перешкод для 

ведення бізнесу.  

Виступає в якості координатора зусиль учасників ТПП України по підвищенню 

ефективності використання їх професійного, практичного та наукового потенціалу, 

матеріальних і фінансових ресурсів для впровадження інноваційних проектів, високих 

цифрових технологій та електронної комерції в усі сфери економіки України .  

Проводить роботу щодо підвищення рейтингу довіри до інформаційних та 

комунікаційних технологій, суспільного усвідомлення значущості цифрових технологій 

для економічного зростання, привабливості цифрового  ринку для користувачів  та 

інвесторів. 

1.2. Комітет утворюється за рішенням Президії ТПП України. 

1.3. Комітет не є юридичною особою і здійснює свою діяльність на громадських 

засадах під керівництвом Президії ТПП України. 

1.4. Комітет керується в своїй діяльності чинним законодавством України, 

Статутом ТПП України, рішеннями Президії ТПП України, цим Положенням. 

1.5. Організаційне забезпечення діяльності Комітету здійснює департамент з 

питань розвитку підприємництва і оргроботи ТПП України. 

 

2. Мета та завдання Комітету  

2.1. Комітет утворюється з метою: 

2.1.1. Налагодження діалогу «бізнес-влада», сприяння формуванню дієвого 

механізму взаємодії суб'єктів господарювання і органів державної влади в питаннях 

формування соціального, економічного, технологічного та політичного середовища, що 

сприяє впровадженню інновацій, електронної комерції і високих технологій 

2.1.2. Підвищення суспільного усвідомлення значущості Інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) для економічного зростання, створення додаткових 

робочих місць і підвищення якості повсякденного життя. 

2.1.3. Забезпечення взаємодії представників національного бізнесу із органами 

законодавчої та виконавчої влади, усунення перешкод для ведення підприємництва в 

Україні, спрощення та впорядкування практики державного регулювання і контролю у 

сфері інновацій, електронної комерції і високих технологій 

2.2. Завдання Комітету: 

2.2.1. З’ясування, моніторинг та аналіз існуючих проблем, що стосуються 

питань впровадження інновацій, електронної комерції і високих технологій, 

вироблення пропозицій по їх вирішенню та доведення через керівні органи 

ТПП України до відома органів законодавчої та виконавчої влади, підготовка правових 

коментарів, пропозицій, запитів, інформаційних листів з цих питань. 

2.2.2. Розробка нових механізмів, процедур і порядку взаємодії органів влади, 

ТПП України, регіональних Палат, різних громадських організацій та представників 

бізнесу направлених на прискорення впровадження інноваційних проектів і високих 

технологій, розвитку електронної комерції.  



2.2.3. Сприяння в організації інфраструктури інформаційного обслуговування 

підприємців, надання довідково-інформаційних послуг, основних відомостей, які не є 

комерційною таємницею, про діяльність українських підприємців і підприємців 

зарубіжних країн згідно з національним законодавством, сприяння поширенню, 

зокрема через засоби масової інформації, знань про економіку і науково технічні 

досягнення, законодавстві, звичаях і правилах торгівлі в Україні і зарубіжних країнах, 

можливості зовнішньоекономічного співробітництва українських підприємців; 

2.2.4. Сприяння розвитку та участь у розробці правил професійної етики у 

конкуренції для різних сфер підприємницької діяльності, галузей економіки, спілок та 

об'єднань підприємців; 

2.2.5. Участь в організації в Україні та за кордоном професійного навчання і 

стажування фахівців - громадян України з питань підприємництва, розвитку 

конкуренції, а також у розробці та реалізації державних і міждержавних програм у цій 

галузі; 

2.2.6. Встановлення зв’язків та організації співпраці з міжнародними та 

національними спілками, асоціаціями, об’єднаннями підприємців та окремими 

компаніями зарубіжних країн у сфері інновацій, впровадженню високих технологій та 

розвитку електронної комерції.  

2.2.7. Вивчення та систематизація Українського і світового досвіду в галузі 

розвитку ринку ІКТ та інформування членів ТПП про актуальні політичні напрямки 

розвитку у цієї сфері. 

2.2.8. Сприяння підтримці високого рівня професійної компетенції Українських 

фахівців у сфері ІКТ та високих технологій. Організація і проведення освітніх, 

наукових і виставкових програм, конференцій, форумів та симпозіумів; 

2.2.9. Підготовка пропозицій щодо формування національної інноваційної 

системи, а саме: законодавчих актів, норм, правил і відомчих інструкцій, що 

визначають форми і методи взаємодії зайнятих інноваційною діяльністю.  

2.2.10. Сприяння іноземним інвесторам у реалізації інвестиційних проектів на 

території України. 

2.2.11. Об’єднання зусиль по трансферту інновацій як процесу рівноважного 

поширення нововведень в ділових циклах науково-технічної, виробничої та 

організаційно-економічної діяльності. 

2.2.12. В рамках механізму приватно-державного партнерства у сфері високих 

технологій сприяння розробці державної системи заохочення підприємців за 

використання у виробництві новітніх досягнень у науці й техніці, формування єдиного 

і методологічно обґрунтованого механізму розгляду і відбору інноваційних проектів 

для впровадження. 

2.2.13. Сприяння зняттю бар’єрів щодо невизначеності прав на створену 

інтелектуальну власність, що є одним з основних обмежень діяльності венчурних 

фондів і малих інноваційних компаній. 

2.2.14. Надання допомоги в питаннях підготовка та реалізація проектів у різних 

областях вітчизняної економіки: енергетики, транспорту, добувної сфери та 

промисловому виробництві, орієнтованих на використання ІКТ з метою вдосконалення 

своїх бізнес-процесів, управління та інформаційного забезпечення.  

2.2.15. Створення банків даних, інших інформаційних систем, які сприяють 

ефективності роботи комітету та його членам, організація інформаційної, 

консультативної та методичної допомоги підприємцям з питань, що входять до 

компетенції комітету 

2.2.16. Надання пропозицій з удосконалення системи якості продукції на основі 

стандартизації, сприяти у проведенні сертифікації та стандартизації підприємств у 

сфері ІКТ, їх програмних продуктів, а також працівників та інших спеціалістів Галузі; 

2.2.17. Привернути увагу учасників бізнесу, що основні принципи системного 

підходу до оцінки якості послуг загальні для всіх галузей економіки викладені в 

стандарті ІСО 9004-2 (ДСТУ ISO 9004-2-96) та сприяти застосуванню їх положень. 

2.2.18. Відповідно до законодавства України надавати пропозиції керівництву 

ТПП про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств та організацій для 

виконання завдань згідно з Положенням про «Комітет з питань інновацій, електронної 

комерції і високих технологій при Торгово-промисловій палаті України». 

2.2.19. Проведення заходів, які направлені на підвищення рейтингу довіри до 

інформаційних та комунікаційних технологій, стимулювання попиту на надання 

електронних послуг, діяльності електронних магазинів, бірж и банків в українському 

суспільстві.  



2.2.20. Проводити просвітницьку діяльність та популяризацію інформаційних 

технологій через циклові програми в ЗМІ: радіопрограми, телепередачі, підтримку 

власних інтернет-сайтів; семінари, форуми, регіональні філії, спільні та партнерські 

заходи з іншими організаціями, суспільно-значущі проекти в галузі інформаційних 

технологій. 

2.2.21. Проводити роботу по популяризація товарів, робіт и услуг, що 

виробляються, реалізуються, виконуються та надаються членами ТПП, з метою 

розширення сфер їх використання на рику України та за кордоном. 

2.2.22. Сприяння впровадженню нових інформаційних технологій в різні галузі 

економіки в повсякденне життя, які направлені на скорочення цифрового розриву і 

забезпечення прийнятного за ціною доступу до сучасних сервісів на їх основі. 

2.2.23. Інформування через керівництво ТПП України органів законодавчої та 

виконавчої влади, стосовно пропозицій Комітету з питань формування соціального, 

економічного, технологічного та політичного середовища, що сприяє впровадженню 

інновацій, високих технологій і розвитку електронного бізнесу в Україні.  

 

3. Склад Комітету та повноваження його керівних органів 

3.1. Комітет формується у складі голови, заступників голови (одного або 

більше) та членів Комітету. 

3.2. Голова Комітету обирається його членами простою більшістю голосів та 

затверджується Президією ТПП України за поданням Комітету.  

3.3. Заступник(и) голови Комітету обирає(ю)ться з числа членів Комітету за 

поданням його голови простою більшістю голосів. 

3.4. Голова Комітету: 

3.4.1. Здійснює керівництво роботою Комітету. 

3.4.2. Організовує роботу Комітету відповідно до Плану роботи на відповідний 

календарний рік. 

3.4.3. Визначає питання, які необхідно розглянути на засіданні Комітету, 

формує та затверджує порядок денний по кожному засіданню Комітету. 

3.4.4. Дає доручення членам Комітету щодо виконання завдань, покладених на 

Комітет цим Положенням з урахуванням напряму роботи. 

3.4.5. Бере участь у встановленому порядку у засіданні керівних органів 

ТПП України, нарадах, які проводяться ТПП України або за її участі, з питань, що 

належить до компетенції Комітету. 

3.4.6. Самостійно обирає форми здійснення діяльності Комітету, визначених 

цим Положенням. 

3.4.7. Має посвідчення ТПП України встановленого зразка. 

3.5. Заступник голови Комітету: 

3.5.1. Забезпечує організацію роботи Комітету за напрямом, визначеним 

головою Комітету. 

3.5.2. Виконує обов’язки голови Комітету у разі його відсутності. 

3.6. Члени Комітету: 

3.6.1. Виконують доручення щодо розробки проектів рекомендацій. 

3.6.2. Беруть участь у вивченні та обговоренні рекомендацій. 

3.6.3. Виконують інші доручення, які передбаченні цим Положенням та Планом 

роботи Комітету. 

3.7. Члени Комітету виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

3.8. В структурі Комітету можуть утворювати робочі групи за участі спеціалістів 

з питань оподаткування. Робочі групи очолюють керівники робочих груп. 

 

4. Права Комітету та його членів 

4.1. Для здійснення завдань та функцій, передбачених цим Положенням, 

Комітет має право: 

4.1.1. Залучати кваліфікованих фахівців, які не є членами Комітету, для участі 

у його засіданнях. 

4.1.2. Отримувати консультації від працівників ТПП України з питань, які 

пов’язані із діяльністю Комітету. 



4.2. Члени Комітету мають право: 

4.2.1. Отримувати інформацію про діяльність Комітету. 

4.2.2. Бути представником Комітету в органах законодавчої та виконавчої 

влади. 

4.2.3. Брати участь у виробленні рішень за напрямом діяльності Комітету. 

 

5. Організація роботи Комітету  

5.1. Комітет здійснює свою діяльність відповідно до завдань та функцій, 

передбачених цим Положенням. 

5.2. Комітет самостійно визначає порядок своєї діяльності та регламент роботи. 

5.3. Організаційною формою роботи Комітету є засідання. 

5.4. Засідання Комітету проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу 

на квартал. 

5.5. Контроль за організацією підготовки та проведення засідань Комітету 

здійснює голова Комітету та департамент з питань розвитку підприємництва та 

оргроботи ТПП України. 

5.6. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів його членів, що присутні на засіданні. Один член Комітету має один голос 

незалежно від кількості його представників присутніх на засіданні. 

5.7. Рішення, що приймаються Комітетом, мають рекомендаційний характер і 

можуть вноситися для розгляду на засідання Президії ТПП України та/або 

направлятися за підписом Президента ТПП України до органів державної влади 

України. 

 

6. Фінансування діяльності Комітету  

6.1. Комітет з питань інновацій, електронної комерції і високих технологій 

здійснює свою діяльність за рахунок коштів ТПП України та добровільних внесків 

членів Комітету. 

 


