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профспілок та громадських організацій на умовах двостороннього діа-
логу та кооперації, що в свою чергу дозволить Україні якомога швидше 
реалізувати ефективний процес євроігтеграці та стати повноцінним 
суб’єктом європейського суспільства.
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Вимоги, що сьогодні постають перед Україною, торкаються, перш за 
все, потреби в стрімкому розвитку економіки, яка повинна супроводжу-
ватися численними та постійними проривами в різних сферах суспіль-
ного життя, поєднуючи стійку динаміку державного сектору управління 
і контролю, що вимагає, нашу думку, активної розробки і раціоналізації 
теоретичної і практичної бази.

Результатом такого удосконалення сегменту економіки, на нашу 
думку, може стати відносно нова для українського суспільства організа-
ційно-правова форма економічної діяльності суб’єкту господарювання 
як «саморегулівна організація».

Пошук оптимальних шляхів гармонічного поєднання державного 
управління і приватноправових механізмів регулювання окремих сфер 
підприємницької діяльності не є новою проблемою для вітчизняної пра-
вової науки і практики законотворення. Перші такі спроби були зробле-
ні ще за часів існування території сучасної української держави в складі 
Російської імперії, потім в СРСР та сьогодні, коли Україна вже сформо-
вана як самостійна держава. Проте кожен новий етап розвитку правової 
системи незалежної України супроводжується кожного разу новими 
ініціативами відносно впровадження певних інститутів, механізмів і за-
собів регулювання [1].

У сучасній правовій доктрині зазвичай виділяють дві провідні моделі 
саморегулювання: американська модель (характерна для США) і європей-
ська (характерна для країн – членів Європейського Союзу). Американська 
модель саморегулювання заснована більшою мірою на індивідуальній 
свободі і найменшому державному втручанні. Як наслідок, саморегулю-
вання має більшу вагу. Воно є автономним і майже не передбачає додат-
кового контролю над діями саморегулівних організацій з боку держави. 
Правила, розроблені саморегулівними організаціями, жодним чином не 
візуються з боку державних органів, а тому можливі випадки прийняття 
правил і норм, які не відповідають чинному законодавству. Європейська 
ж модель саморегулювання пов’язана з доктриною держави загального 
добробуту, відповідно до якого держава покликана не лише гарантувати 
права і свободи приватних осіб, але і забезпечувати загальний добробут. 
Цю модель в західній правовій науці також іменують моделлю співрегу-
лювання, у якій саморегулювання є доповненням державного регулюван-
ня і навпаки. У сучасному світі названі моделі іноді застосовуються в де-
яких країнах у своєрідному гібридному виді [2].



120

Чинна нормативно-правова база містить значний масив нормативно-
правових актів, що оперують схожими, однак не тотожними поняттями – 
«саморегулівна організація», «самоврядна організація», «самоврядне 
професійне об’єднання» тощо. Невизначеність та різноаспектність вжи-
ваного терміну призводить до різного розуміння етимології поняття.

Зокрема, мова йде про такі акти як Закон України «Про оцінку майна, 
майнових прав і професійної оцінної діяльності в Україні», «Про депо-
зитарну систему України», «Про фонд державного майна України», «Про 
архітектурну діяльність», «Про оцінку земель», «Про цінні папери і фон-
довий ринок», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про фінансо-
ві послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про 
громадські об’єднання», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, 
зумовленими похованням» тощо [3–11].

При цьому, ураховуючи реальний факт розповсюдженості терміну, 
слід зазначити, що в Україні сьогодні принципи саморегулювання в про-
фесійній діяльності вводяться поки що вибірково і торкаються окремих 
галузей і сфер економіки. Ті, що створені в Україні за своєю правовою 
природою є громадськими та об’єднують своїх членів на принципах 
професійної приналежності до однієї професії або виду діяльності. 

Ураховуючи той факт, що сьогодні Україна твердо стоїть на шляху ре-
форм, які мають докорінно змінити суспільний уклад держави та реоргані-
зувати більшість ланок економіки країни, на виконання вимог, що стоять 
перед Україною, 21.11.2014 р. Урядом було укладено Коаліційну угоду, 
нормами якої на законодавчому рівні передбачено проведення децентралі-
зації деяких елементів господарського життя держави, а також спрощення 
процедури зайняття господарською діяльністю для окремих категорій 
суб’єктів господарювання. Аналізуючи будівельну сферу, законодавець 
у п. 7.3 Коаліційної угоди закріпив скорочення строку видачі дозвільних 
документів у сфері будівництва, установлення вичерпного переліку підстав 
для повернення декларації про початок виконання будівельних робіт та до-
зволу на виконання будівельних робіт, декларації та сертифікату готовності 
об’єкта до експлуатації, а також передбачення можливості замовника будів-
ництва на застосування автономних систем інженерного забезпечення.

Також п. 6.1 указаної угоди передбачено скорочення кількість регу-
ляторних та контрольних органів шляхом їх злиття або ліквідації, забез-
печення усунення дублювання функцій між органами державного на-
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гляду або делегування окремих функцій держави саморегулівним орга-
нізаціям [12].

Однак, за відсутності в правовому полі України єдиного закону про 
саморегулівні організації, у державі досі залишається ситуація, коли, 
декларативно проголосивши необхідність впровадження нового механіз-
му управління провідними ланками економіки, у том числі й будівельною 
сферою, та поставлено високі цілі з організації проведення реформ, досі 
можливим зостається варіант впровадження різних моделей самоорга-
нізації, хаотична децентралізація не пов’язаних між собою сфер суспіль-
ного життя, відсутність єдино визначеної процедури та елементів такої 
самоорганізації.

Хоча, слід визнати, що у Верховній Радо України були зареєстровані 
законопроекти «Про фахові саморегулівні і самоврядні організації» від 
10.09.2009 р. № 4841–1, «Про саморегулювальні організації» від 
23.07.2010 р. № 4841-д, «Про саморегулювальні організації» від 
18.07.2011 р. № 9015, «Про саморегулювальні організації» від 15.02.2012 р. 
№ 10052).

Указані ж проекти, поєднує одна спільна риса – відсутність єдиного 
підходу до визначення цього терміну та надмірна багатоаспектність 
у баченні механізму впровадження таких організацій на території нашої 
держави.

Як уже згадувалося вище, чинна нормативно – правова база України 
містить доволі великий перелік законів,у яких закріплено можливість 
створення в певному секторі економіки саморегулівних організацій. Тому, 
на нашу думку, доцільним має бути, перш за все, визначення найбільш 
прийнятного та узагальненого терміну для позначення процесу профе-
сійної самоорганізації конкретного сектору суспільного життя.

На нашу думку, на підставі дослідження сучасної законодавчої бази, 
зарубіжних моделей організації професійного саморегулювання взагалі 
та будівельної сфери зокрема, можна відмітити, що запозичення Україною 
позитивного досвіду деяких зарубіжних країн, що досягли позитивного 
результату в питаннях створення і функціонування саморегулівних орга-
нізацій, у тому числі, у будівельній галузі може стати одним з найлогіч-
ніших кроків, які повинен зробити законодавець з метою впорядкування 
цієї сфери громадського життя і наближення її до світових стандартів.

Такий підхід дозволить істотно поліпшити стан правового забезпе-
чення будівельної галузі нашої держави і реалізувати базовий принцип 
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таких організацій – будівельні саморегулівні організації самостійно 
встановлюють критерії вступу в них, перевіряють діяльність підпри-
ємств, що входять до їх складу і відповідними засобами свого гарантій-
ного фонду відповідають за неякісну роботу своїх членів.

Саме тому, на нашу думку, одним з основних завдань вітчизняних 
учених – юристів і законодавця має стати створення та розроблення 
системи дієвого і якісного правового забезпечення цієї сфери з ураху-
ванням позитивного зарубіжного досвіду, що зрештою приведе до появи 
якісно нової моделі саморегулювання будівельної сфери в Україні.

Ураховуючи досвід іноземних країн у запровадженні професійного 
самоврядування, вважаємо, що перспективним вектором для розвитку 
будівельної галузі в Україні має бути формування системи професійного 
самоврядування, яка поєднує різні саморегулівні організації за спеціалі-
зацією, але кожна з яких підпорядкована принципу централізації – за 
кожним видом діяльності чи професії утворюється Центральна або На-
ціональна організація, яка координує діяльність регіональних відділень 
чи організацій. Саме така структура організації професійного самовря-
дування, вважаємо, найбільш кореспондує ідеї її «навантаження» й ре-
гуляторними функціями, обмежуючи умови для їх безконтрольного 
здійснення багатьма організаціями.
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