
ЗЕЛЕНА КНИГА 

«САМОРЕГУЛЮВАННЯ 
В УКРАЇНІ»  



Концептуальні питання 

саморегулювання 

Саморегулювання: альтернатива державному регулюванню, чи доповнення до нього? 

Яка основна мета впровадження саморегулювання? Які проблеми воно покликане 
вирішити? 

СРО: організаційно-правова форма чи статус? Чи може саморегулювання відбуватись на 
підставі договору?  

СРО за одним видом діяльності: одна чи декілька? 

Членство в СРО: добровільне чи обов’язкове? 

Які принципи делегування державно-владних повноважень саморегулівним організаціям? 

Чи може бути делегована СРО інспекційна функція держорганів (контролю за діяльністю 
членів СРО)? 

За якими критеріями мають визначатись види діяльності, для яких можливо впровадження 
саморегулювання? 



підвищення 
безпечності 

вироблених товарів, 
наданих робіт, послуг 

зниження рівня 
адміністративного 

тиску на бізнес 

Основними цілями, для досягнення 

яких утворюються СРО, можна 

визначити: 



Ефективність інституту 

саморегулювання відображається, 

зокрема, у: 

задоволеності споживачів виробленими товарами, 
наданими їм послугами, чи виконаними роботами; 

зменшенні витрат держави на реалізацію функцій по 
регулюванню підприємницької/професійної діяльності; 

мінімальній кількості взаємодії суб’єктів 
підприємницької/професійної діяльності з державою. 



Нормативно-правова база 



Аналіз законності та актуальності 
актів 



Незаконні НПА за ознакою 
відсутності підстави для прийняття 

• Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
13.10.2014 № 282 «Про затвердження Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері 
архітектурної діяльності» 

 

• Наказ Міністерства юстиції України від 09.01.2013 № 64/5 «Про затвердження Порядку здійснення контролю 
(нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів)» 

 

• Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.07.2005 № 4380 «Про 
затвердження Положення про реєстр саморегулівних організацій фінансових установ» 

 

• Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері надання фінансових послуг від 
03.10.2006 № 6280 «Про затвердження Положення про делегування Національною  комісією,  що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, окремих повноважень одній із всеукраїнських асоціацій 
кредитних спілок» 

 

• Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері надання фінансових послуг від 
21.08.2008 № 1000 «Про затвердження Положення про делегування Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, окремих повноважень об'єднанню страховиків» 

 

• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013 № 161 «Про затвердження 
Порядку проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на 
фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку» 



НПА, наявність яких прямо передбачена 

законодавством, однак наразі вони не 
ухвалені: 

На виконання частини 2 пункту 3 Порядку визнання Державною службою з питань геодезії, картографії 
та кадастру статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку 
земельних ділянок, затвердженого постановою КМУ від 05.10.2004 № 1303 Мінагрополітики має 
затвердити  порядок проведення перевірки повноти та достовірності відомостей у  поданих 

організацією документах для набуття статусу СРО 

На виконання пункту 4 Порядку надання всеукраїнській громадській професійній організації статусу 
саморегулівної організації, затвердженого Постановою КМУ від 18.11.2009 № 1221 Мінагрополітики має 
затвердити форму заяви, яка подається громадською організацією для набуття статусу СРО 

На виконання частини 5 статті 10 Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” від 22.06.2017 
№ 2118-VIII Кабінетом Міністрів України мають бути встановлені Порядок набуття статусу та примірний 

статут саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності 



Види діяльності, де законодавством 
допускається саморегулювання: 

оціночна діяльність оцінка земель землеустрій архітектурна діяльність 

діяльність на оптових 
ринках 

сільськогосподарської 
продукції 

сільськогосподарська 
дорадча діяльність 

професійна діяльність на 
ринку цінних паперів (без 

поділу на підвиди) 

діяльність арбітражних 
керуючих 

адміністрування 
недержавних пенсійних 

фондів 

діяльність кредитних 
спілок 

страхова діяльність 
*організація формування та 

обігу кредитних історій 

*туризм 
*діяльність 

організацій/об’єднань 
роботодавців 

**діяльність з сертифікації 
енергетичної ефективності 

або обстеження 
інженерних систем 

*Відсутні підзаконні НПА та їх прийняття не 
передбачено спеціальним законом 

** Відсутні підзаконні НПА , хоч їх прийняття 
передбачено спеціальним законом 



Існуючі СРО в Україні 

Оціночна 

діяльність, в 
тому числі оцінка 

земель - 8 СРО. 

Діяльність 

арбітражних 

керуючих - 5 
СРО. 

Архітектурна 

діяльність - 4 
СРО. 

Професійна 

діяльність на 
ринку цінних 

паперів - 3 СРО. 

Із офіційних джерел вдалось знайти інформацію про СРО, що діють в Україні, тільки 

в 5 із 15 видів діяльності, де саморегулювання передбачено законом: 
 



відсутність єдиного законодавчого 
визначення саморегулювання, мети 
та цілей його впровадження 

прогалини та колізії у нормативно-
правових актах, якими 
встановлюються організаційні та 
правові засади діяльності СРО 

зловживання СРО делегованими їм 
повноваженнями по допуску 
учасників на ринок 

некомпетентність та 
непрофесіоналізм органів та 
посадових осіб СРО, що реалізують 
делеговані повноваження 

Інститут саморегулювання в Україні на 
сьогодні характеризується рядом 
недоліків, серед яких ключовими є: 



КЛЮЧОВІ НЕДОЛІКИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ СРО В УКРАЇНІ 



НЕДОЛІК 1. Відсутність єдино визначених, 

законодавчо закріплених термінів 

“саморегулювання”, “саморегулівна організація” 

Можливе рішення: прийняття рамкового 
закону, який би закріплював загальну 

термінологію, єдині для всіх СРО принципи 
та базові процедури утворення і діяльності. 



Можливе рішення: аналіз міжнародного досвіду існування СРО за різними видами 
діяльності та системний перегляд ринків, на яких в Україні можливе 
запровадження саморегулювання. 

Як альтернатива: створення умов для розвитку саморегулювання в Україні 
шляхом прийняття базового закону, де будуть закріплені: єдина термінологія, 
загальні цілі, принципи та процедури утворення і діяльності, права і обов᾿язки СРО, 
з подальшою можливістю запровадження саморегулювання в окремих сферах 
професійної чи господарської діяльності по мірі готовності відповідних ринків 
шляхом внесення змін у спеціальні закони. 

НЕДОЛІК 2. Відсутність єдиного підходу до 
нормативного впровадження саморегулювання 

за видами діяльності 



Можливе рішення: затвердження 
підзаконних НПА, які б визначали 
порядок набуття організацією за 
відповідним видом діяльності 
статусу СРО. 

НЕДОЛІК 3. Відсутність необхідних для діяльності 
СРО підзаконних НПА 



Можливе рішення: прийняття рамкового закону, 
який би закріплював загальні для всіх СРО 
принципи та базові процедури утворення і 
діяльності. Концептуальне розмежування 
правовідносин, які врегульовані у законі та 
правовідносин, що врегульовані підзаконним 
актом чи статутом організації. 

НЕДОЛІК 4. Безсистемність нормативного 
регулювання процедур набуття статусу та 
діяльності СРО 



Можливе рішення: уніфікація підходу 
до нормативного регулювання 
діяльності СРО за видами/підвидами 
діяльності та приведення 
законодавства у відповідність із 
обраним алгоритмом. 

НЕДОЛІК 5. Неоднорідність нормативного 
регулювання діяльності СРО за 
видами/підвидами діяльності  



Можливе рішення: передбачити 
законодавством про 
саморегулювання в Україні механізми 
та шляхи долучення вітчизняних СРО 
до діяльності аналогічних 
міжнародних інституцій. 

НЕДОЛІК 6. Відсутність механізмів включення 

організацій-представників від України до 
міжнародних саморегулівних процесів 



КОРОТКОСТРОКОВИЙ 

перегляд нормативно-правових 

актів, які мають ознаки 

незаконних, відповідно до 
результатів системної їх оцінки 

за методикою Rolling Review; 

виправлення вад нормативного 
регулювання діяльності СРО 

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ 

детальне та всебічне вивчення і 
опис проблематики сфери 

саморегулювання (у Зеленій 

книзі), проведення обговорень 

із стейкхолдерами з подальшим 

ухваленням Концепції 
саморегулювання, розробка та 

ухвалення необхідних НПА 

ВБАЧАЄТЬСЯ ДВА ВЗАЄМОДОПОВНЮЮЧІ 
ПЛАНИ РОЗВИТКУ ТА РЕФОРМУВАННЯ 
ІНСТИТУТУ САМОРЕГУЛЮВАННЯ: 



 

ДЯКУЄМО ЗА ПЕРЕГЛЯД 

ТА ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! 
 


