
САМОРЕГУЛЮВАННЯ 
В УКРАЇНІ: БУТИ ЧИ 
НЕ БУТИ? 
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ 
СТАНОМ НА 2 ЖОВТНЯ 



ОТРИМАНО 18 
ВІДПОВІДЕЙ 

8 ВІД 
ПРЕДСТАВНИКІВ 

САМОРЕГУЛІВНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ 



ТАК 

Чи потрібне, на Вашу думку, в 
Україні саморегулювання? 



Виробникам 
(бізнесу) 

100% 

Владі 
44,4% 

Споживачам 
72,2%  

Кому, на Вашу думку, потрібне 
саморегулювання? 



Для чого, на Вашу думку, потрібне 
саморегулювання? 

66,7% - Для 
забезпечення безпеки 
товарів/робіт/послуг 

на ринку 

83,3% - Для 
зменшення 

адміністративного 
тиску на бізнес 

Інше: Для підвищення 
ефективності 

функціонування 
відповідних ринків 



“Саморегулівна організація” - це: 

77,8% - Спеціальний 
статус, що 

присвоюється уже 
існуючому об’єднанню 

16,7% - Організаційно-
правова форма 

 

Інше: Спочатку статус, 
пізніше форма 



Якщо відповідь на попереднє 
питання «організаційно-правова 
форма» – то… 

Чи повинна інформація про утворення СРО бути відкритою та 
анонсованою завчасно, щоб усі зацікавлені могли долучитись до 
участі в установчих зборах?  
• 33,3% - Ні 
• 66,7% - Так 
Чи можуть бути засновниками СРО не лише ініціатори утворення 
організації, а й інші зацікавлені особи, що виявили таке бажання?  
• 100% - Так 
Чи повинні правила/норми СРО (НЕ Статут) реєструватись 
одночасно із реєстрацією організації, чи прийматись після 
реєстрації СРО на загальних зборах її учасників?  
• 100% - Прийматись після реєстрації СРО на загальних зборах її 

учасників 
 



Які вимоги (критерії) до СРО, на Вашу думку, 
є обов’язковими перед наданням їй 
статусу/утворенням організації? 

• 83,3% - Щодо кількості членів організації (у відсотках чи в абсолютних 
числах 

• 50% - Щодо періоду діяльності організації 

• 50% - Щодо регіонального представництва організації 

• 22,2% - Щодо періоду діяльності (професійної/підприємницької) 
членів організації 

Інше: відкритість; наявність дисциплінарних 
органів; матеріальна відповідальність; 
наявність досвіду з  оцінки кваліфікації 
членів; неприбутковість діяльності. 



Якими, на Вашу думку, є 
обов’язкові ознаки СРО? 

83,3% - Не має на меті одержання прибутку 

88,9% - Заснована на підставі об’єднання учасників підприємницької або професійної діяльності за ознакою 
єдності галузі виробництва товарів (виконання робіт, надання послуг тощо) або виду професійної діяльності 

83,3% - Здійснення нормотворчої (встановлення правил та розробка актів, що регулюють поведінку/діяльність 
членів СРО та інших осіб, що підпадають під регулювання) функції по відношенню до членів організації  

88,9% - Здійснення контрольної (здійснення контролю за діяльністю членів ринку щодо дотримання ними 
встановлених норм і правил) функції по відношенню до членів організації 

72,2% - Здійснення функції верифікації (перевірка і підтвердження достовірності відомостей про займаний вид 
діяльності) по відношенню до членів організації 

72,2% - Виконання окремих функцій державних органів, делегованих на підставі спеціального нормативного акту 

66,7% - Наявність системи альтернативного вирішення спорів 

55,6% - Здійснення пунітивної (притягнення до відповідальності осіб, які порушують встановлені правила, 
стандарти та норми) функції по відношенню до членів організації 



Яким повинно бути членство в СРО? 

72,2% - Може бути і 
добровільним, і 

обов'язковим 

22,2% - Добровільним у 
всіх випадках 

5,6% - Обов'язковим у 
всіх випадках 



Хто може бути членом (-ами) СРО? 

83,3% - Ті, хто безпосередньо 
займається відповідним видом 

професійної чи підприємницької 
діяльності (якщо 

законодавством передбачено 
ліцензію чи дозвільний 

документ, то на їх підставі) 

27,8% - Ті, хто володіє 
дозвільним 

документом/ліцензією для 
провадження відповідного виду 
діяльності, однак фактично нею 

не займається 

27,8% - Усі бажаючі 
Інше: За встановленою 

пропорцією, професіонали - 
більше 75%, 80% 



Які владні повноваження, на Вашу 
думку, можуть бути делеговані СРО? 

61,1% - Допуск на 
ринок 

(ліцензування/ 
позбавлення 

ліцензії) 

77,8% - Допуск до 
зайняття певним 

видом професійної 
діяльності 

88,9% - Підвищення 
кваліфікації 

33,3% - Здійснення 
контролю (планові 
перевірки суб’єктів 
господарювання) 



Скільки СРО, на Вашу думку, може 
утворюватись за одним видом 
дяльності? 
 

44,4% - 
Кілька 

55,6% - 
Лише одна 

Примітка – 1 
відповідь: повинен 
бути представник 
сегменту ринку - 
Національне 
об'єднання СРО в 
певній сфері 
(відповідальності) 



Якщо на попереднє питання 
відповідь “кілька” – то… 

Чи можуть державно-владні повноваження делегуватись 
одразу декільком СРО, утвореним за одним видом 

діяльності? 

100% 
Так, якщо всі вони відповідають необхідним 

вимогам для делегування 
 

Інше: Державно-владні повноваження делегуються згідно закону 



Чи повинен здійснюватись 
державний контроль за діяльністю 
СРО? 

66,7% - Лише у тих випадках, де держорган делегував СРО владні 
повноваження 

16,7% - Так, у всіх випадках 

5,6% - Ні, не повинен 

Інше: 
Згідно закону – через судове 
рішення 
Згідно законодавства - державний 
нагляд 



Чи повинен держорган вести 
відкритий реєстр СРО? 

88,9% - Так, 
обов’язково 

11,1% - У різних 
випадках по-

різному 



Чи повинна СРО мати власний веб-сайт 
з оприлюдненням на ньому актуальної 
інформації про діяльність організації? 



Які санкції, на Вашу думку, може 
застосовувати СРО до своїх членів, що 
порушили локальні нормативні акти? 

Виключення зі складу 

Штраф 

Відкликання дозвільного документу/ліцензії 

Пониження статусу в організації 

Попередження 

Виключення з неможливістю певний час вступати до інших СРО 

Тимчасова заборона провадження діяльності 



За якими видами діяльності, на 
Вашу думку, утворення СРО 
неприпустиме? 

100% - Національна безпека та оборона 

44,4% - Забезпечення правопорядку 

Інше: Будь-яка сфера 
державної монополії 



Чи є, на Вашу думку, потреба у 
прийнятті одного, “рамкового” 
закону про саморегулювання? 

44,4% - Так 

38,9% - Скоріше так 

11,1% - Важко відповісти 

5,6% - Скоріше ні 



 
ДЯКУЄМО ЗА ПЕРЕГЛЯД! 

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОНОВЛЕННЯМИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 


