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ПЕРЕДМОВА

Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація Маркетингу» (на-
далі – УАМ) � це фахова галузева організація, місія якої – бути голосом маркетологів
України, просувати маркетинг як філософію та практику ведення бізнесу. Членами
УАМ є підприємці (маркетингові дослідницькі та консалтингові агенції, окремі рек-
ламні, виставкові компанії, розробники програмного забезпечення тощо), фахівці га-
лузі (керівники, працівники маркетингових служб підприємств різних галузей та
форм власності), викладачі, науковці тощо.

За 10 років своєї діяльності УАМ нагромадила певний практичний досвід. Зокре-
ма, у сфері організації науково�практичних заходів (конференції, форуми, семінари),
освітянської діяльності (тренінги, курси), видання періодичних видань, взаємодії з
міжнародними організаціями маркетологів (насамперед з Європейською маркетинго-
вою конфедерацією та ESOMAR), донорськими організаціями, органами державної
виконавчої влади. УАМ реалізує також функцію саморегулівної галузевої ор-
ганізаціями, свідченням чого є прийняття та офіційна державна реєстрація Стан-
дартів якості маркетингових досліджень УАМ, а останнім часом – розробка та впро-
вадження системи фахової сертифікації маркетологів.

По мірі нагромадження досвіду перед УАМ поставали питання, які важко або й
неможливо вирішувати ізольованими зусиллями лише однієї галузевої організації.
Наприклад, це такі питання як:
� вдосконалення нормативно�правової основи діяльності (зокрема, в частині за-

конодавчого регулювання функцій громадських організацій, членства юридичних
осіб, порядку сплати членських внесків для юридичних осіб, порядку сплати
членських внесків у міжнародні організації тощо);
� вдосконалення механізмів та форм взаємодії з органами державної влади;
� координація зусиль галузевих організацій у сфері сертифікації фахівців на ос-

нові опрацювання єдиних методологічних засад такої діяльності.
Між тим, в інформаційному просторі України в Інтернет�виданнях, на сайтах ор-

ганізацій громадянського суспільства, дослідницьких установ, донорських ор-
ганізацій, у друкованих періодичних та неперіодичних виданнях, в матеріалах різно-
манітних форумів, конференцій, засідань «круглих столів» триває обговорення шляхів
розвитку громадянського суспільства в Україні. Насамперед, в контексті реформуван-
ня чинної системи державного управління в цілому, і зокрема – реформування чин-
них механізмів опрацювання, реалізації та контролю державної господарської,
соціальної, освітянської, культурної, екологічної політики. Слід погодитися з Євге-
ном Бистрицьким: попри чисельні труднощі та загрози, громадянське суспільство в



Українська Асоціація Маркетингу

4

Україні – попереду, а помаранчева революція була лише його прототипом
1

.
Сьогодні ми спостерігаємо різноманітні спроби розробити проекти доктрини

розвитку громадянського суспільства, концепцій участі громадськості в процесі ви-
роблення та реалізації державної політики, у тому числі – від імені бізнес�середовища
України. Наприклад, «Доктрина Приватної Ініціативи», затверджена 27 лютого 2003
року на Раді Координаційно�Експертного Центру Об’єднань Підприємців України
мала на меті визначити стратегічні засади розвитку українського підприємництва і
узагальнити позиції бізнес�громадськості щодо головних напрямків поліпшення
бізнес�клімату в країні2

Оприлюднюються, а почасти і просуваються різноманітні проекти змін чинного
законодавства у сфері регуляторної політики, зокрема в тих аспектах, що безпосеред-
ньо стосуються статусу, функцій, відповідальності та повноважень фахових галузевих
організацій. Однак спостерігається парадоксальна ситуація.

З одного боку, зовсім не поодинокі громадські фахові / галузеві організації /
об’єднання підприємців розробляють та просувають законопроекти, спрямовані на
розвиток їхніх саморегулівних функцій, впровадження цивілізованих стандартів та
норм діяльності у профільних сферах, галузях чи секторах (наприклад, подібний по-
зитивний досвід мають ВГО «Туристична Асоціація України», Асоціація міжнародних
експедиторів України, Об’єднання “Спілка молочних підприємств України”, Всеук-
раїнська благодійна організація «Українська асоціація видавців та книгорозповсю-
джувачів», ВГО «Всеукраїнська рекламна коаліція» та інші). Ряд громадських ор-
ганізацій на основі окремих законодавчих актів визнано саморегулівними
організаціями, проте з відмінностями у статусі в кожному конкретному випадку. При-
клади: Українська асоціація інвестиційного бізнесу України, Всеукраїнська про-
фесійна громадська організація «Спілка аудиторів України», Професійна асоціація
реєстраторів та депозитаріїв тощо. В цілому ж активність фахових організацій у цьому
напрямку носить ізольований характер, кожна організація діє самотужки, коорди-
нація дій та спільна методологія відсутні, і як наслідок – у більшості випадків пози-
тивний результат виявляється недосяжним.

З іншого боку, мають місце проекти, що проголошують підтримку процесів ста-
новлення та розвитку громадянського суспільства, але, на наш погляд, містять прак-
тичні вимоги, іноді доволі далекі від інтересів та завдань громадського руху в Україні.

Показовим в цьому відношенні прикладом є «Проект концепції участі гро-
мадськості в процесі вироблення урядової політики, формування рішень та гро-

1 Є. Бистрицький. Передчуття громадянського суспільства. // «Дзеркало тижня», � Київ, 11�18

листопада 2007�. № 42 (671).
2 Інститут конкурентного суспільства. Тема: Доктрина Приватної Ініціативи. [Електронний

ресурс] � www.ics.org.ua/ua/topic.php?id=5 � заголовок з екрану
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мадського контролю функціонування і діяльності публічної адміністрації», який, у
свою чергу, посилається на «План підготовки, розробки, узгодження та просування
доктрини, концепції, законопроектів та підзаконних актів щодо функціонування та
діяльності НПО в Україні»»3 У цьому плані передбачається, зокрема, «системно
вирішити такі конкретні проблеми»:
� обмеження права громадських організацій займатися підприємницькою

діяльністю;
� обмеження права на об’єднання для іноземних громадян та осіб без громадян-

ства;
� обов’язковості легалізації всіх громадських об’єднань;
� надмірності повноважень державних органів щодо контролю за діяльністю гро-

мадських організацій;
� обмеження територіальним статусом діяльності громадських організацій.

Аналогічні положення містить резолюція Всеукраїнської конференції «Державна
політика сприяння розвитку громадянського суспільства. Нові пріоритети» (12�13 ли-
стопада 2007 року)4. Зокрема, резолюція рекомендує Верховній Раді України ухвалити
новий Закон «Про громадські організації», що має передбачити:
� скасування територіальних статусів громадських організацій;
� добровільну процедуру підтвердження національного статусу;
� скасування реєстрації осередків громадських організацій;
� визнання права ГО здійснювати господарську діяльність без мети одержання і

розподілу прибутку.
На наш погляд, у наведених двох прикладах має місце підміна понять: від імені

громадських організацій виступають де�факто приватні суб’єкти господарювання (як
правило, представники малого бізнесу), які працюють на спеціалізованому ринку по-
слуг, де замовниками є донорські організації, і частково � бюджетні установи. Хоча ці
суб’єкти господарювання формально зареєстровані переважно як громадські ор-
ганізації, проте функцій громадських організацій вони не виконують, інтереси тих чи
інших спільнот не представляють і не захищають. Відповідно, вони суттєво відрізня-
ються від дійсних громадських організацій формами, методами діяльності, і інтереса-
ми. І на відміну від дійсних громадських організацій, у вказаних де�факто приватних
суб’єктів господарювання на першому плані стоять вимоги усунення обмежень на ве-
дення підприємницької діяльності, та скасування обов’язкових процедур, пов’язаних
власне з представленням інтересів самоорганізованих та саморегульованих спільнот.

3 Форми та методи залучення громадськості: Навч. посіб. / Інститут громадянського

суспільства; за заг. ред. В.Артеменка. – К.: ІКЦ «Леста», 2007. – 240 с.
4 Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства. Нові пріоритети � «Гро-

мадянське суспільство» � Київ, 2008, № 1 (3), с.2�14.
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Хочу підкреслити, що приватні суб’єкти господарювання, звичайно ж, мають по-
вне право працювати на вказаному спеціалізованому ринку, і реально вони виконують
багато корисних справ. Однак неприйнятною є ситуація, коли вони починають вис-
тупати від імені громадського руху.

Актуальність публічної дискусії з цього приводу обумовлюється ще тією обстави-
ною, що громадські фахові / галузеві організації / об’єднання підприємців часто усу-
нуті (або само усунуті) від спільної з органами державної влади підготовки та ре-
алізації заходів, які безпосередньо стосуються їхніх інтересів. Наприклад, 28 травня
Кабінет Міністрів України видав розпорядження № 784�р «Про затвердження плану
заходів щодо реалізації у 2008 році Концепції сприяння органами виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства». З інформації яку наводить Український неза-
лежний центр політичних досліджень, випливає: громадські фахові / галузеві ор-
ганізації / об’єднання підприємців до реалізації цього заходу практично не залучили-
ся5

За цих умов УАМ виступила з ініціативою реалізації проекту, що передбачає три
етапи:

1–й етап: проведено «Дослідження рівня інституційної спроможності та на-
прямків розвитку галузевих фахових громадських організацій (об’єднань
підприємців) України», що має на меті аналіз та виявленя спільних інтересів та проб-
лем, опрацювання рекомендацій щодо подальшого розвитку громадського фахового
та підприємницького руху, реалізації вказаними організаціями відповідальної
соціальної місії.

2�й етап: проведено науково�практичну конференцію “Підприємці у грома-
дянському суспільстві: сучасна практика та завдання в Україні”, з участю, зокрема,
всіх учасників дослідження, і з метою обговорення його результатів та прийняття ре-
комендацій щодо подальшого розвитку громадського фахового та підприємницького
руху.

3�й етап: публікація матеріалів дослідження та науково�практичної конференції.
Реалізація проекту здійснена за підтримки Відділу преси, освіти та культури По-

сольства США в Україні.

Сергій ЛИЛИК,
директор Інституту маркетингу,

член Ради УАМ

5 План для громадянського суспільства в Україні. – Громадянське суспільство. – Київ, 2008,

№ 3 (5), с.4�9.
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ДОСЛІДЖЕННЯ
рівня інституційної спроможності та напрямів розвитку
галузевих фахових громадських організацій (об’єднань

підприємців) України

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Мета дослідження:
1) аналіз рівня інституційного розвитку та напрямів розвитку галузевих фахо-

вих громадських організацій (об’єднань підприємців) України, виявлення
спільних інтересів і проблем;

2) опрацювання рекомендацій щодо подальшого розвитку фахових гро-
мадських організацій, їх взаємодії у справі реалізації спільних законних інте-
ресів, сприяння розвитку в Україні громадянського суспільства в цілому.

Статус дослідження:
Базове.
Дослідник:
Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація Маркетингу».
Цільова група дослідження:
Фахові галузеві організації, які у своїх статутних та програмних документах

містять завдання сприяти розвитку відповідних галузей і секторів вітчизняної
економіки та сфер діяльності, а також представляти законні інтереси своїх членів
(фізичних та/або юридичних осіб).

Метод дослідження:
Особисте стандартизоване інтерв’ю.
Тип вибірки:
Детермінована квотна вибірка.
Обсяг генеральної та вибіркової сукупності:
Генеральна сукупність – понад 500 діючих галузевих фахових організацій. На

основі генеральної сукупності визначена основа вибірки – 30 організацій, що
представляють різні галузі та сфери діяльності. Досліджено 20 організацій, що
відповідає умовам проекту. Відсоток досягнення вибірки – 67 %.

Основні обмеження в ході дослідження:
1) труднощі встановлення безпосереднього контакту з керівниками ряду ор-

ганізацій, у деяких випадках – відсутність будь�якої відповіді на листи елек-
тронною поштою, передачу інформації через офіс�менеджерів тощо;

2) небажання керівників деяких організацій заповнювати анкету через него-
товність розголошувати інформацію про власну діяльність, труднощі щодо

Проспект Перемоги 54/1, оф.436, Київ, 57, 03057
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повних відповідей, брак довіри до результативності взаємодії з іншими ор-
ганізаціями, брак часу.

На першому етапі дослідження (12 травня – 25 травня) були апробовані питан-
ня анкети та сформована вибірка. Основний критерій – присутність галузевої ор-
ганізації в інформаційному просторі України, відповідно до наступних завдань:
� захист законних прав та інтересів своїх членів,
� сприяння розвитку галузі/національного ринку/вітчизняного продукту,
� сприяння формуванню правових умов діяльності;
� сприяння саморегулюванню галузі, сектору чи сфери діяльності,
� сприянні підвищення іміджу галузі та підприємницького/фахового руху в
Україні.

Процес здійснення інтерв’ю (25 травня – 30 червня) здійснювався наступ-
ним чином:

� Представлення по телефону, коротка характеристика завдань досліджен-
ня, надсилання респондентові по електронній пошті листа від УАМ та електрон-
ної версії анкети.
� За декілька днів відбувалася зустріч інтерв’юера з респондентом в офісі

всеукраїнської організації, в ході якої, зокрема, відбувалося ширше ознайомлен-
ня із завданнями та методологією дослідження; респондент інформувався про по-
рядок підготовки до проведення конференції «Підприємці у громадянському
суспільстві: сучасна практика та завдання в Україні» та до наступного видання ма-
теріалів проекту.
� За підсумками зустрічі респондент або передавав заповнену анкету одра-

зу (40 % випадків), або ж брав ще деякий час на доопрацювання та погодження
відповідей в рамках своєї організації.
� У 3�х випадках анкети були надіслані в УАМ без попередньої зустрічі, за

результатами спілкування по телефону та електронною поштою.
� У 3�х випадках після ознайомлення з анкетою мала місце пряма відмова

керівників організацій приймати участь у дослідженні, в одному випадку згода на
заповнення анкети була відкликана після наради керівництва організації, у на-
ступних 2�х випадках – мало місце уникання контактів після ознайомлення з ан-
кетою, ще в 3�х випадках – листи та телефонні повідомлення залишилися без
відповіді.
� У всіх випадках в якості респондентів виступали особи, що мають право

підпису (президент організації, виконавчий віце�президент, генеральний чи ви-
конавчий директор тощо).

Протягом 1�14 липня матеріали дослідження були опрацьовані, та надіслані
учасникам дослідження для ознайомлення.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

З 18 досліджених галузевих організацій 10 було створено у 1992�1999 роках,
інші 10 – виникли починаючи з 2000 року. Середній вік існування організацій
становить понад 9 років.

Таким чином, на підставі Закону України «Про об’єднання громадян» за-
реєстровано менше половини (45%) досліджених організацій. 30% – на
підставі Закону України «Про підприємство». Ще 4 організації вказали
«Інше», зокрема: «об’єднання юридичних осіб», «добровільне об’єднання,
що створене згідно Закону України “Про підприємство”». Таким чином, мо-
ва йде знову ж таки про статус організацій як неприбуткових підприємств.

Наявність асоціацій, які де�факто виконують роль галузевих представ-
ницьких громадських об’єднань, проте зареєстровані як підприємства, є

1992�1999 роки

2000�2008 роки
10 10

Рис. 1 Досліджувані організації за тривалістю діяльності.
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8
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1 2

Об’єднання громадян

Неприбуткове підприємство

3 4

Благодійний фонд
Інше

Рис. 2 Форма реєстрації досліджуваних організацій.
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наслідком спрощеної процедури реєстрації останніх, оскільки не потрібно
створювати обласні чи місцеві осередки, реєстрація відбувається не в
Мін’юсті, а в місцевих органах влади тощо.

За територіальною сферою діяльності досліджувані організації де�факто
є всеукраїнськими (дві – також міжнародними), хоча формально асоціації,
зареєстровані у місцевих органах влади на підставі Закону України «Про
підприємство», мають бути місцевими. Тим не менше, на дану обставину вка-
зали лише 2 організації з числа досліджених.

Визначення місії є обов’язковим положенням статутів досліджених ор-
ганізацій. Відповідь на це питання анкети заповнили 18 організацій з 20. Усі
вони вказали на захист прав та інтересів своїх членів, що є стандартною ви-
могою чинного законодавства.

Разом з тим, лише 2 організації змогли вказати на функцію саморегулю-

Місія Кількість відповідей
Захист прав та інтересів своїх членів

Сприяння взаємодії членів організації у бізнесі

Сприяння розвитку правових умов діяльності

Саморегулювання галузі
Сприяння інвестиційному клімату

Сприяння підвищенню іміджу підприємців галузі

18
8

7

7

2
2
1

Сприяння розвитку галузі (сфери діяльності), ринкових відносин,
просуванню

Таблиця 1.
Місія досліджуваних організацій:
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Міжнародна
Всеукраїнська

3 4

Регіональна/обласна
Місцева

Рис. 3 Сфера діяльності досліджуваних організацій згідно
статуту.
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вання галузі як складову частину своєї місії. Це ті організації, що мають окре-
ме (додаткове) нормативно�правове забезпечення своєї діяльності.

Реально усі досліджені організації орієнтуються на членство насампе-
ред власників та керівних менеджерів підприємств галузі (значна частина
фахівців з числа, наприклад, аудиторів, депозитаріїв чи правників, водночас
є власниками та/або керівними менеджерами підприємств, установ, а також
СПД; вони ж де�факто приймають рішення про членство у галузевих
асоціаціях відповідних юридичних осіб тощо).

Відсутність профільних навчальних закладів та викладачів і науковців
серед цільової аудиторії переважної більшості (70�75%) досліджених ор-
ганізацій фіксує об’єктивну ситуацію – відсторонення фахових організацій
від процесу підготовки кадрів для їх галузей та сфер діяльності.

Більшість (60%) досліджених організацій веде діяльність лише на цент-
ральному рівні. Хоча практично усі організації мають членів (юридичних та
фізичних осіб) в різних регіонах України, для створення дієвих з правом юри-
дичної особи, регіональних і місцевих осередків, організаційні та матеріаль-
но�фінансові ресурси залишаються обмеженими.

Цільова аудиторія Кількість відповідей
Власники підприємств

Керівні менеджери підприємств

Профільні навчальні заклади

Викладачі та науковці
Інші

16
15

15

6

5
4

Фахівці галузі

Таблиця 2.
Цільова аудиторія досліджуваних організацій:
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Рис. 4 Членство у досліджуваних організаціях
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Таким чином, для досліджуваних організацій головним джерелом фінан-
сування є членські внески, причому у 8 випадках (53% повних відповідей що-
до структури джерел фінансування) вони складають 100% надходжень, ще у
3�х випадках (20%) – не менше 90%. Лише у 2�х організацій надходження від
статутної діяльності складають понад 50% загального обігу коштів. З цими да-
ними коригуються відповіді у таблиці 8: лише три організації серед дослідже-
них мають дочірні підприємства, які розширюють можливості надходжень
від власної діяльності.

Незначним є залучення грантових коштів: лише 3 організації (15% від
числа опитаних) вказали на використання грантів за підсумками останнього

0

2

6

10

14

18

1 2

Так, одне дочірнє підприємство

Так, до 5 дочірніх підприємств

3 4

Так, понад 5 дочірніх підприємств
Ні

Рис. 5 Наявність у досліджуваних організацій дочірніх підприємств.
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Наявність осередків Кількість відповідей
Так, на регіональному / обласному рівні до 5 таких осередків
Так, на регіональному / обласному рівні до 10 таких осередків

Так, на регіональному / обласному рівні понад 15 таких осередків

Так, на місцевому рівні до 5 таких осередків
Так, на місцевому рівні до 10 таких осередків

4
2

0

2

0
0

Так, на регіональному / обласному рівні до 15 таких осередків

Так, на місцевому рівні до 15 таких осередків 0
Так, на місцевому рівні понад 15 таких осередків 0

Ні 12

Таблиця 3.
Наявність у досліджуваних організацій осередків з правом юридичної особи:
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Статутний орган/посадова особа Кількість відповідей
Загальні збори
Конференція

Правління

Виконавча дирекція
Генеральний директор

7
0

6

5

0
0

Рада

Інше: (1 випадок – президент, 1 випадок – з’їзд) 2

Таблиця 4.
Рішення про затвердження бюджету у досліджуваних організаціях приймають:

Таблиця 5.
Головні джерела фінансування досліджуваних організацій:

Джерело фінансування Кількість відповідей
Гранти

Приватні пожертви

Надходження від статутної діяльності

Дотації з державного бюджету
Дотації з бюджету органів місцевого

самоврядування

3

5

19

4

0

0

Членські внески

Інше (1 випадок – доходи від депозиту) 2

Питома вага, %

10% 
 1 відповідь,
20% 
 1 відповідь,
35% 
 1 відповідь

50% 
 2 відповіді,
10
5% 
 1 відповідь

100% 
 8 відповідей,
90
93% 
 3 відповіді,
40
60% 
 6 відповідей,
15% 
 1 відповідь.

10% 
 1 відповідь,
55
60% 1 відповідь.

Проспект Перемоги 54/1, оф.436, Київ, 57, 03057
Тел./факс (+38 044) 456 08 94; тел. (+38 044) 459 62 09
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календарного року.
Одна організація вказала на відсутність регулярних фінансових надхо-

джень і роботу персоналу на безоплатній основі.
Отже, розмір членських внесків для фізичних осіб вказали 6 організацій,

діапазон: від 10 до 600 гривень на рік. Реально внески фізичних осіб склада-
ють основу надходжень для 4 організацій (20% з числа досліджених).

Членські внески від юридичних осіб у 10 організацій коливаються в ме-
жах 500 до 50 тисяч гривень на рік. Крім того, ще одна організація відзначи-
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ла, що розмір річних внесків юридичних осіб (підприємств) залежить від об-
сягів переробки сировини кожним з них. Всього ж членські внески юридич-
них осіб (сплата реально може відбуватися у різних формах) є виключним або
суттєвим джерелом фінансування для 15 організацій (75% досліджених).

Таким чином, статутні органи досліджуваних організацій збираються ре-
гулярно (з’їзди та конференції – переважно щороку, правління та ради – пе-
реважно щомісяця або щоквартально). Членські внески є основним
фінансовим джере5лом існування організації, що є одним з показників
дієвості організацій.

В принципі, досліджувані організації зорієнтовані на відкритість своєї
діяльності: лише близько чверті організацій вважають протоколи засідань
своїх статутних органів закритими документами, а персональний склад

Обіг коштів Кількість відповідей
До 100 тисяч гривень
До 500 тисяч гривень

До 2 млн. гривень

До 5 млн. гривень
До 10 млн. гривень

4
8

4

2

2
0

До 1 млн. гривень

Понад 10 млн. гривень 0

Таблиця 6.
Сукупний обіг фінансових коштів у досліджуваних організаціях за підсумками ос-

таннього календарного року:

Рис.6 Розмір річних членських внесків у досліджуваних
організаціях.

Для
фізичних

осіб

Для
юридичних

осіб

Для юридичних осіб, грн.
4.000; 600; 5.000; 500;
0
10.000
50.000 залежно
від члена; 6.000
24.000;
125
1.250; 500; 1.000;
200
12.000
Для фізичних осіб, грн.
600; 10; 500; 40; 400;
25
250
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Рис.7. Періодичність зібрання вищого статутного ор-
гану досліджуваних організацій.

Періодичність зібрання Кількість відповідей

Щотижня

Щомісяця

Один раз на півроку

Раз на рік

Інше (по мірі необхідності; 1 раз на 2 місяці – 2 відповіді; 1 раз на 4
місяці – 1 відповідь)

0

6

8

1

1

4

Один раз на квартал

Таблиця 7.
Періодичність зібрання статутного органу досліджуваних організацій, що здійснює по-

точне управління діяльністю:

0

2

18

6

14

10

1 2

Щороку

Один раз на два роки

3 4

Один раз на 5 років
Інше (2
3 рази на рік)

Джерело Вищий статутний
орган

Сайт організації
Друковані видання організації

Не можна, це внутрішні документи
організації

Не можна, такі протоколи не ведуться
Інше (частково – на сайті)

4
2

11

4

0

1

Архів організації

Орган, що здійснює
керівництво поточною

діяльністю

5
2

11

5

0
1

Таблиця 8.
З протоколами засідань керівних статутних органів досліджуваних організацій

можна ознайомитися:

Проспект Перемоги 54/1, оф.436, Київ, 57, 03057
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Джерело Вищий статутний
орган

Сайт організації
Друковані видання організації

Не можна, це внутрішні документи
організації

Інше

15
4

2

1

0

Архів організації

Орган, що здійснює
керівництво поточною

діяльністю

15
4
2

1

0

Таблиця 9.
З персональним складом керівних статутних органів досліджуваних організацій

можна ознайомитися:

Рис. 8 Практика досліджуваних організацій щодо судових по-
зовів у справах захисту інтересів своїх членів:

Рис. 9 Практика досліджуваних організацій виступа-
ти експертами з питань розвитку профільної галузі

чи сфери діяльності:

0

2

10

4

8

6

1 2

Так, постійно (не менше
одного разу на місяць)

Так, періодично (не м
енше одного разу на рік)

3 4

Так, іноді

Ні

0

2

18

6

14

10

1 2

Так, постійно (не менше
одного разу на місяць)

Так, періодично (не
менше одного разу на рік)

3 4

Так, іноді

Ні
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керівних органів та перелік членів вважає закритою інформацією лише одна
організація з числа досліджених.

Разом з тим, розміщують протоколи засідань різних статутних органів
на сайті чи в друкованих виданнях 30�35% організацій, а персональний склад
керівних органів та перелік членів оприлюднюють у різних формах 85%
досліджених організацій.

Практику судових позовів у справах захисту інтересів своїх членів ма-
ють менше половини досліджуваних організацій, у тому числі не менше 1 ра-
зу на рік це здійснює лише 2 організації (10%).

Натомість практично всі досліджені організації (за винятком однієї) ви-
ступають експертами з питань розвитку профільної галузі чи сфери діяль-
ності. Основними замовниками є ЗМІ, власні члени, суб’єкти господарюван-
ня, а також профільні міністерства та відомства, Кабінет Міністрів, Верховна
Рада України.

Відносно незначна частка серед замовників експертних оцінок
регіональних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
(у 30% і 10% випадках відповідно) відображає відсутність регіональних і
місцевих осередків у переважної більшості досліджених організацій.

Практично всі (19 з 20, тобто 95%) досліджені організації навели при-
клади своїх найбільш успішних проектів, що були реалізовані в минулому чи

Замовники Кількість відповідей
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України

Регіональні (місцеві) державні адміністрації

Органи місцевого самоврядування
Інші громадські організації

13
9

15

6

2
11

Міністерства та відомства України

Правоохоронні та судові органи 4

Окремі громадяни

Суб’єкти господарювання

Наші члени
Інші: (Фонд держмайна, ДКЦПРФ, іноземні торгівельні представ-
ництва)

ЗМІ 15
7

11

6

13
2

Це була власна ініціатива

Таблиця 10.
Замовники експертної діяльності досліджуваних організацій:
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здійснюються в даний час. Перелік цих проектів за основними напрямками
діяльності – див. Додаток 2.

Дані таблиць 20 та 21 засвідчують, що взаємодія з ЗМІ – постійна
функція більшості досліджуваних організацій (щотижня та щомісяця
взаємодіють з ЗМІ 60% організацій). Разом з тим, ця діяльність концент-
рується теж переважно на центральному рівні, незважаючи на наявність юри-
дичних членів (підприємств тощо) в регіонах України.

Власні періодичні видання мають лише 40% досліджених організацій.
Неперіодичні друковані видання (буклети, брошури, календарі, збірники
нормативних документів тощо) є більш поширеними, більш�менш регулярно
їх видають 12 організацій з 20 (60%).

0

2

10

4

8

6

1 2

Так, постійно щотижня

Так, постійно щомісяця

3 4

Так, час від часу (раз на
декілька місяців)
Так, іноді (рідше, ніж раз
на квартал)

5

Ні

Рис. 10 Періодичність висвітлення діяльності досліджуваних
організацій у ЗМІ:

Категорія ЗМІ Кількість відповідей
Центральні канали ТБ
Місцеві канали ТБ

Центральна преса

Регіональна (обласна) преса
Місцева (районна) преса

14
6

9

14

8
4

Радіо

Спеціалізовані (фахові) видання 16

Спеціалізовані (фахові) сайти

Інше:

Інтернет – видання 16
16

1

Таблиця 11.
Категорії ЗМІ, що висвітлюють діяльність досліджуваних організацій:
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Наявність сайту стала практично невід’ємним атрибутом фахової ор-
ганізації; при цьому 14 організацій (70% з числа досліджуваних) оновлюють
сайт у щоденному та щотижневому режимі.

Більшість опитаних організацій вважають доцільним появу нових
спеціалізованих сайтів (12 відповідей з 20, або 60% ) та друкованих видань (10
відповідей, або 50%), що мають висвітлювати різні аспекти діяльності фахо-
вих організацій. Разом з тим, 6 організацій (або 30%) вважають це зайвим.

Отже, 70% досліджуваних організацій нагромадили певний досвід міжна-
родної співпраці: є членами профільних міжнародних об’єднань, визнають їх
статути, стандарти, кодекси, директиви, керівництва та інші нормативні до-
кументи, мають підписані договори про співпрацю з аналогічними ор-
ганізаціями інших країн тощо. При цьому виразно переважає орієнтація на
вступ у світові та загальноєвропейські міжнародні організації; співпраця з

Категорія видання Кількість відповідей
Щорічник
Журнал, що виходить раз на квартал

Журнал, що виходить один раз на місяць або частіше

Газету, що виходить 1 раз на тиждень або рідше

Газету, що виходить частіше 1 разу на тиждень

2
0

4

3

0

0

Журнал, що виходить раз на 2 місяці

Інше (електронна місячна газета, постійні місячні звіти для членів) 2

Ні 12

Таблиця 12.
Наявність у досліджуваних організацій власних періодичних друкованих видань:

0

2

10

4

8

6

1 2

Так, щонайменше декілька
на рік
Так, принаймні одне ви-
дання на рік

3 4

Так, принаймні одне ви-
дання на декілька років

Ні

Рис. 11 Наявність у досліджуваних організацій власних не-
періодичних друкованих видань:
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профільними організаціями країн СНД має місце лише у 2�х випадках (10%).
Разом з тим, досвід проходження сертифікації на відповідність вимогам

стандартам міжнародних об’єднань мають лише 3 досліджені організації (або
15%).

Власні стандарти діяльності (5 випадків) та виробничі стандарти (3 ви-
падки), зареєстровані згідно чинного в Україні законодавства, станом на се-
редину 2008 року мали 8 організацій з числа досліджених (або 40%).

Переважна більшість досліджених організацій (85%) мають додаткові
внутрішні документи, що регулюють їх діяльність. Найбільш поширеними є

0

2

10

4

8

6

1 2

Так, інформація на ньому
оновлюється щоденно
Так, інформація на ньому
оновлюється щотижнево

3 4

Так, інформація на ньому
оновлюється по мірі потреби
Ні (1 випадок – сайт в рекон-
струкції; 1 випадок – сайт в
процесі розробки)

0

2

10

4

8

6

1 2

Так, доцільним є поява нових
спеціалізованих сайтів
Так, доцільним є поява нових
спеціалізованих друкованих
видань

3 4

Ні, чинні ЗМІ добре викону-
ють вказане завдання
Ні, нашій організації достат-
ньо розвивати власні ЗМІ

Рис. 12 Наявність у досліджуваних організацій власного
сайту/порталу:

12

5

Ні, нам це не потрібно

Рис. 13 Оцінка досліджуваними організаціями потреби у по-
яві нових спеціалізованих ЗМІ, що мають спеціалізуватися
на висвітленні теоретичних та практичних аспектів діяль-

ності фахових громадських організацій
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положення про порядок вступу у члени та вибуття, етичні кодекси, програми
на певний період діяльності, положення про порядок сплати членських
внесків тощо. Всі питання діяльності врегульовані виключно статутом лише
у 3�х (15%) випадках.

Отже, у майбутньому найбільш бажаними новими функціями досліджені
організації вважають:
� здійснення сертифікації підприємств галузі на відповідність стандартам

діяльності (на даному етапі цього не робить жодна організація),
� розробку та/або експертизу обов’язкових реєстраційних, ліцензійних, сер-

тифікаційних процедур тощо для підприємств галузі (сьогодні – 4 ор-
ганізації),

0
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10

4

8

6

1 2

Так, світових об’єднань
Так, європейських об’єднань

3 4

Так, об’єднань країн СНД
Так, інших міжнародних
об’єднань

5

Ні

Рис. 14 Членство досліджуваних організацій у
профільних міжнародних громадських об’єднаннях.

Так
Ні

3

17

Рис. 15 Проходження досліджуваними ор-
ганізаціями сертифікації на відповідність міжна-

родним стандартам.
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� взаємодія з організаціями споживачів (сьогодні – 4 організації),
� сертифікація фахівців галузі на відповідність кваліфікаційним вимогам

(сьогодні – 3 організації),
� розробку законодавчих та нормативних актів для галузі (сьогодні цим зай-

маються 12 організацій).

Наявність оплачуваного персоналу засвідчили 18 організацій (17 – у
штатному розписі, 1 – тільки за сумісництвом). При цьому лише 3 організації

Так
Ні

8
12

Рис. 16. Наявність у досліджуваних організацій власних стандартів діяльності галузі/ви-
робничих стандартів, зареєстрованих в Україні згідно чинного законодавства.

Документи Кількість відповідей
Стандарти діяльності підприємств галузі СОУ (галузеві, міжгалузеві,
окремого сектору діяльності)

Виробничі стандарти (ДСТУ, ТУ тощо)

Програма діяльності на певний період
Порядок вступу у члени та вибуття з організації

Порядок діяльності регіональних та/або місцевих осередків ор-
ганізації

4

3
10

11
13

3

Етичний кодекс

Порядок сплати членських внесків 10

Порядок діяльності керівного органу організації 9

Порядок діяльності виконавчого органу (дирекції)
організації

6

Всі питання діяльності врегульовані Статутом 3

Інші 1

Таблиця 13
Документи, на які опирається діяльність досліджуваних організацій:
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Функція
Кількість відповідей:

виконано або
виконується вже

Розробка стандартів діяльності підприємств га-
лузі

Здійснення сертифікації підприємств галузі на
відповідність стандартам діяльності

Сертифікація фахівців галузі на відповідність
кваліфікаційним вимогам

Розробка законодавчих та нормативних актів для
галузі

9

0

5

3

13

Розробка кваліфікаційних вимог до фахівців га-
лузі

Кількість відповідей:
є необхідним у
майбутньому

3

11

4

6

6

Моніторинг нормативно
правового
регулювання галузі

Взаємодія з організаціями споживачів

Представлення інтересів своїх членів у профільних
міжнародних об’єднаннях

14

13

16

4

11

3

2

2

7

5

Експертиза законодавчих та нормативних актів, які
впливають на діяльність підприємств галузі

Представлення інтересів галузі в громадських радах
при державних органах виконавчої влади

Вплив на формування громадської думки з проб-
лематики діяльності галузі

Моніторинг розвитку галузі

4

16

16

9

1

2

Організація науково
практичних
конференцій, семінарів тощо

Правовий захист своїх членів

Інше (1 відповідь: просування галузі на міжнародно-
му рівні; 1 відповідь: проведення неформальних
зустрічей з колегами і партнерами)

11

15

10

12

2

3

1

1

4

0

Бізнес
консультування членів

Видання фахових ЗМІ

Розробка та/або експертиза обов’язкових
реєстраційних, ліцензійних, сертифікаційних проце-
дур тощо для підприємств галузі

Таблиця 14.
Функції, які досліджувані організації виконують або вважають доцільним виконувати у

майбутньому:
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Чисельність штатних працівників Кількість відповідей
Понад 50 осіб
Понад 20 осіб

Понад 5 осіб

До 5 осіб
Ні, тільки працівники за сумісництвом

0
0

3

7

7
1

Понад 10 осіб

Ні, в організації немає оплачуваних працівників 2

Таблиця 15
Нявність у досліджуваних організаціях штатних працівників:

0

2

10

4

8

6

1 2

Є затверджений штатний розпис

Є затверджені посадові
кваліфікаційні вимоги

3 4

Є угода з рекрутинговою
аген
цією щодо найму

Питання вирішуються у робочому
порядку

5

Інше: (використання послуг аутсо-
сингової PR
фірми)

12

14

Рис. 17. Наявність у досліджуваних організацій процедур кадро-
вої політики.

Вимоги Кількість відповідей
Наявність базової вищої освіти
Наявність стажу практичної діяльності

Наявність юридичної практики

Знання іноземних мов
Знання психології

18
12

7

5

10
2

Досвід взаємодії з ЗМІ

Володіння ПК 17
Інше: (моральні якості, культура спілкування) 1

Таблиця 16
Кваліфікаційні вимоги у досліджуваних організацій до кандидатів на працевлаштування:
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мають штатний персонал понад 10 осіб.
Отже, основними кваліфікаційними вимогами до персоналу є: наявність

вищої базової освіти, володіння ПК, наявність стажу практичної діяльності,
знання іноземних мов, досвід взаємодії з ЗМІ.

Найбільш поширеною (90% досліджених організацій) формою підвищен-
ня кваліфікації штатного персоналу є участь у профільних конференціях та
семінарах (значною мірою така участь є безкоштовною). Курси та тренінги за-
звичай є платними, тому участь у них є меншою (50% організацій). Ор-
ганізації, які мають досвід взаємодії з профільними світовими та європейськи-
ми організаціями, активно використовують міжнародний обмін (45%).

Форми підвищення кваліфікації Кількість відповідей
Курси, тренінги за профілем діяльності
Участь у конференціях, семінарах

Міжнародний обмін

Захист дисертаційних робіт
Інше (самоосвіта)

10
18

2

9

2
1

Стажування в інших організаціях, суб’єктах господарювання

Таблиця 17
Форми підвищення кваліфікації штатного персоналу досліджуваних організацій:

Категорія фахівців Кількість відповідей
Менеджери
Журналісти

Юристи

Маркетологи
Рекламісти

15
2

5

8

4
1

ПР
менеджери

Економісти
Бізнес
консультанти

Бухгалтери

Оператори
програмісти
Водії

6
3

1

14

8
5

Екологи

Інші (аналітик, офіс
менеджер, літературний редактор/коректор,
верстальник)

6

Таблиця 18
Наявність у штаті досліджуваних організацій фахівців:
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Усі організації, які засвідчили наявність оплачуваного персоналу, вказа-
ли на вільне володіння співробітниками українською та російською мовами;
високим також є поширення володіння англійською мовою (83 % ор-
ганізацій, що мають штатний персонал).

Залучення волонтерів серед досліджених організацій залишається непо-
ширеним: це практикують лише 9 організацій з 20 (45%), і в обмеженій
кількості � переважно до 5 осіб на рік.

Досліджені організації дали різну кількість відповідей щодо оцінки впли-
ву державної політики на розвиток профільних галузей та сфер діяльності.

За традиційною 5�ти бальною шкалою отримані оцінки загалом колива-
ються між «задовільно» та «незадовільно». Так, свою оцінку регуляторній
політиці виставили 17 організацій, середній бал становить 2,6. Податкову
політику оцінили також 17 організацій, середній бал 2,9. Митну політику – 9
організацій, середній бал 2,8. Тарифну політику – 10 організацій, середній
бал 2,4. Освітянську політику – 18 організацій, середній бал 2,7.

Узагальнююча оцінка державної політики (загальна кількість балів,
розділена на загальну кількість відповідей) – 2,6 бали.

Таблиця 19
Мови, якими вільно володіють штатні працівники досліджуваних організацій:

Мови Кількість відповідей
Українська
Російська

Німецька

Французька
Іспанська

18
18

15

5

3
0

Англійська

Інші 0

Чисельність волонтерів Кількість відповідей
Так, деякий час протягом року понад 50 осіб
Так, деякий час протягом року понад 20 осіб

Так, деякий час протягом року понад 5 осіб
Так, деякий час протягом року до 5 осіб
Ні

1
1

0
1
6

11

Так, деякий час протягом року понад 10 осіб

Таблиця 20
Наявність у досліджуваних організацій волонтерів:
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Досліджені організації нагромадили певний досвід участі у громадських
радах при органах державної виконавчої влади, насамперед на центральному
рівні – при профільних міністерствах та відомствах (80% від загальної
кількості опитаних), а також при Кабінеті Міністрів України (50%). Загалом,
при бажанні приймати участь у їх діяльності особливих перепон для фор-
мальної участі немає (жодної відмови не зафіксовано).

Переважають критичні оцінки ефективності роботи та методів форму-

Категорія фахівців Кількість відповідей
Менеджери
Журналісти

Юристи

Маркетологи
Рекламісти

2
2

2

2

2
1

ПР
менеджери

Економісти

Бізнес
консультанти

Інші

2
0

3

3

Екологи

Таблиця 21.
Наявність серед волонтерів досліджуваних організацій фахівців:

Напрям державної
політики

Кількість
відповідей

«задовільно»

Кількість
відповідей

«не
задовільно»

Кількість
відповідей

«нас це
нестосується»

Кількість
відповідей
«відмінно»

Кількість
відповідей
«добре»

Регуляторна
Податкова

Митна
Тарифна

Освітянська

ЗАГАЛОМ

0
0

0
0

1

0

0

2
2

1
1

2

0

1

7
10

5
2

5

0

5

8
6

3
7

10

3

2

2
1

9
7

0

0

0

Інша(інформацій
на,
законодавча,
адміністративне
сприяння)

Таблиця 22.
Оцінка досліджуваними організаціями впливу державної політики на розвиток

галузі/сфери діяльності:
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вання Громадських Рад при органах державної виконавчої влади. Лише 1 ор-
ганізація (5%) вважає, що ці Ради добре працюють, ще 4 (20%) вважають, що
все залежить від активності їх представників. Натомість більшість відповідей
наполягає на необхідність зміни статусу цих рад та порядок їх формування
(по 8 пропозицій), фіксує залежність громадських рад від позиції керівника
органу виконавчої влади тощо.

Лише одна організація з числа досліджених вважає, що має достатній по-

Категорія відповіді Кількість відповідей
Так, при Кабінеті Міністрів України
Так, при профільних міністерствах та відомствах

Ні, нас не запрошували
Ні, нам відмовили
Ні, нам це не потрібно

10
16

4
3
0
1

Так, при регіональних державних адміністраціях

Категорія відповіді Кількість відповідей
Не потрібно нічого вдосконалювати, ці громадські ради добре пра-
цюють

Все залежить лише від активності та компетентності наших
працівників у складі цих громадських рад

Персональний склад цих громадських рад доцільно формувати шля-
хом делегування представників від громадських організацій на
підставі закону, а не шляхом призначення членів за рішенням
керівника самої ради чи керівника органу державної виконавчої влади

Інше:
� ці громадські ради реально не функціонують;
� потрібно змінювати систему роботи органів виконавчої влади з

профільними громадськими організаціями;
� все залежить від керівника органу виконавчої влади;
� у нас немає досвіду участі.

1

5

8

8

4

Повноваження та порядок роботи цих громадських рад доцільно
визначати законом, а не положеннями, що підписуються керівника-
ми відповідних органів державної виконавчої влади

Таблиця 23.
Участь досліджуваних організацій в роботі громадських рад при органах державної

виконавчої влади:

Таблиця 24
Погляди досліджуваних організацій щодо напрямків вдосконалення роботи громадських

рад при органах державної виконавчої влади:
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Відповіді Кількість відповідей

Так, однак така координація здійснюється незадовільно (формально)

Ні, наша організація сама спроможна реалізувати всі свої інтереси

Інше

1

11

7

1

0

Так, однак така координація наразі відсутня

Так, і ця координація здійснюється належним чином існуючими
національними та міжгалузевими об’єднаннями (Український союз про-
мисловців та підприємців, організації роботодавців тощо)

Таблиця 25
Погляди досліджуваних організацій щодо доцільності координації зусиль галузевих ор-

ганізацій задля реалізації спільних інтересів:

Відповіді Кількість відповідей

Достатньо діяти, а також розвивати взаємодію з органами державної
влади та місцевого самоврядування в межах чинних правових норм

Опрацювати спільний Етичний кодекс, що має визначати критерії
дієздатності та прозорості громадських організацій підприємців

Опрацювати Доктрину розвитку громадянського суспільства в Україні –
спільно з представницькими громадськими організаціями, що діють в
інших сферах суспільної активності

Опрацювати нову організаційну модель взаємодії громадських ор-
ганізацій підприємців та організацій громадянського суспільства в ціло-
му

2

5

11

5

12

Опрацювати спільну Доктрину взаємодії громадських організацій
підприємців з органами державної законодавчої і виконавчої влади, та
з органами місцевого самоврядування

Забезпечити моніторинг та сприяти зміні законодавства в Україні
відповідно до потреб розвитку громадянського суспільства 12

Інше:
� розвиток підприємницького руху не коректно ототожнювати з роз-

витком громадських організацій;
� потрібно провадити ефективну інформаційну політику, у тому числі

націлену на підвищення іміджу підприємців у суспільстві.

2

Таблиця 26.
Погляди досліджуваних організацій щодо заходів, які доцільно здійснити задля подальшого

розвитку підприємницького руху в Україні:
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тенціал самостійно вирішувати всі свої завдання. Також одна організація вва-
жає, що в Україні координація зусиль галузевих організацій здійснюється на-
лежним чином. У той же час усі інші організації (18, або 90%) вважають, що
координація потрібна, але наразі здійснюється незадовільно або ж як така є
відсутня.

Отже, більшість досліджених організацій виступають за:
� опрацювання нової організаційної моделі взаємодії громадських ор-

ганізацій підприємців (фахових організацій) та організацій громадянсько-
го суспільства в цілому (12 відповідей, 60% опитаних);

� забезпечення моніторингу та сприяння зміні законодавства в Україні
відповідно до потреб розвитку громадянського суспільства (12 відповідей,
60%).

Також поширеними є позиції на користь:
� опрацювання спільної Доктрину взаємодії громадських організацій

підприємців з органами державної законодавчої і виконавчої влади, та з
органами місцевого самоврядування (11 відповідей, 55%);

� опрацювання спільного Етичного кодексу, що має визначати критерії

Відповіді Кількість відповідей
Оприлюднення на сайті (та/або в друкованих ЗМІ) організації персо-
нального складу членів та керівних органів

Оприлюднення на сайті (та/або в друкованих ЗМІ) організації про-
токолів засідань керівних органів

Оприлюднення на сайті (та/або в друкованих ЗМІ) повного змісту
Статуту та інших організаційних і програмних документів, які
впливають на діяльність організації

Періодичне проведення (щороку або один раз на декілька років)
обов’язкового незалежного аудиту діяльності організації, з оприлюд-
ненням результатів на сайті (та/або в друкованих ЗМІ)

2

5

11

5

12

Присутність представників повноважного органу державної виконав-
чої влади на засіданнях керівних органів, з метою засвідчувати на-
явність кворуму та дотримання інших статутних процедур

Достатньо дотримуватися вимог чинного
законодавства 12

Інше:
� потрібно висвітлювати на сайті поточну діяльність;
� потрібно полегшити доступ громадським організаціям до галузевих

та загальнонаціональних ЗМІ.

2

Таблиця 27.
Погляди досліджуваних організацій щодо забезпечення прозорості у діяльності галузе-

вих організацій:
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дієздатності та прозорості громадських організацій підприємців (5
відповідей, 25%);

� опрацювання Доктрини розвитку громадянського суспільства в Україні –
спільно з представницькими громадськими організаціями, що діють в
інших сферах суспільної активності (5 відповідей, 25%).

Дані заходи мають взаємодоповнюючий характер.
Діяти, а також розвивати взаємодію з органами державної влади та

місцевого самоврядування в межах чинних правових норм вважають до-
статнім 2 організації (10%).

Відповіді
Кількість

відповідей «інфор-
мації недостатньо»

Кількість
відповідей «інфор-
мації достатньо»

Теоретичні питання функціонування
громадських організацій
підприємців в системі
громадянського суспільства та пра-
вової держави
Історія (традиції) функціонування гро-
мадських організацій підприємців в
Україні /ХІХ 
 перша половина ХХ
століть/

Сучасна практика діяльності гро-
мадських організацій підприємців у
країнах Європейського Союзу, у
США тощо

Сучасна практика діяльності між
на-
родних об’єднань підприємців

4

2

4

2

2

Сучасна практика діяльності гро-
мадських організацій підприємців в
Україні

Кількість відповідей
«ця інформація не

потрібна»

14

13

15

18

14

Нормативно
правове регулювання
діяльності громадських організацій у
світі

8

1

0

11

19

0

0

3

0

0

2

0

0

0

Нормативно
правове регулювання
діяльності громадських організацій в
Україні

Інше

Таблиця 28.
Погляди досліджуваних організацій щодо достатності інформації про засади та чинну

практику функціонування фахових галузевих організацій/об’єднань підприємців:
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Таким чином, виступаючи за опрацювання нових засад взаємодії галузе-
вих організацій та органів державної влади, а також маючи наміри розширю-
вати свої функції, більшість досліджених організацій погоджується з не-
обхідністю забезпечення прозорості власної діяльності. Зокрема, з
оприлюдненням на сайті повного змісту Статуту та інших документів пого-
джуються 75% опитаних, за оприлюднення переліку членів та складу
керівних органів – 65%, оприлюднення протоколів засідань керівних органів
– 45%.

Разом з тим, проведення періодичного незалежного аудиту своєї діяль-
ності наразі вітають лише 5 організацій (25%).

Вважають достатнім діяти в межах чинного законодавства – 4 організації
(20%).

Отже, досліджені організації практично одностайно фіксують недо-
статність інформації про засади та чинну практику діяльності галузевих ор-
ганізацій як у світі, так і в Україні. Найбільш актуальними темами, що цікав-
лять практично усіх і де відчувається найбільш гострий брак інформації, є:

А) нормативно�правове регулювання діяльності громадських організацій у
світі (95% опитаних);
Б) сучасна практика діяльності громадських організацій підприємців у країнах
Європейського Союзу, у США тощо (90%);
В) сучасна практика діяльності громадських організацій підприємців в Україні
(75%).

Дещо в меншій мірі відчувається нестача інформації з теоретичних пи-
тань (70%), сучасної практики діяльності міжнародних об’єднань
підприємців (70%), історії громадського руху в Україні (65%).

Відносно доброю є поінформованість щодо нормативно�правового регу-
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Так, у нас достатні власні
приміщення

Так, у нас достатні орендовані
приміщення

3 4

Так, у нас орендовані
приміщення, але їх недостатньо
для забезпечення діяльності
Ні, ми використовуємо при-
ватні помешкання

5

Інше:

12

14

Рис.18. Наявність офісів у досліджуваних організацій.
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лювання діяльності громадських організацій в Україні, яке вважають до-
статнім 40% опитаних. Однак і в даному випадку переважає недостатність
поінформованості (55%).

Типовий офіс досліджуваною організації: орендовані приміщення, пло-
щею до 100 кв. м.

Найбільш поширеними критеріями спроможності галузевих організацій
серед респондентів даного дослідження є:
� наявність сплати членських внесків � 16 відповідей (80% опитаних ор-

ганізацій);
� організація має діючий сайт / портал � 16 відповідей (80%);
� організація публічно виступає експертом з проблематики розвитку

профільної галузі чи сфери діяльності � 15 відповідей (75%);
� організація має певний мінімум штатних працівників, для яких ця робота

є основною � 14 відповідей (70%);
� організація консультує своїх членів � 14 відповідей (70%);
� організація взаємодіє з органами державної влади та місцевого самовряду-

вання � 14 відповідей (70%);
� організація забезпечує прозорість своєї діяльності � 13 відповідей (65%);
� організація є членом профільних міжнародних громадських об’єднань � 10

відповідей (50%).

Погляди досліджуваних організацій щодо доцільності державного
(бюджетного) фінансування їхньої діяльності поділилися. Всього висловили-
ся з даного питання 19 організацій (95% опитаних; 1 організація вказала дві
взаємо доповнюючі відповіді).

Отже, 35% опитаних організацій вважають, що таке фінансування є
потрібним і його треба визначати окремим законом. 1 організація (5%) вва-
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Рис.19. Площа офісів досліджуваних організацій.

Понад 500 кв. м
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Відповіді Кількість
відповідей

Наявність сплати членських внесків

Наявність власної фінансової основи діяльності (наприклад, членські внески та
надходження від власної діяльності становлять не менше 50% загального обігу
коштів)

Організація має власні Стандарти діяльності підприємств галузі

Організація сертифікує своїх членів на відповідність чинним Стандартам діяль-
ності

17

9

7

9

9

Безготівковий обіг коштів перевищує певний мінімум, наприклад, складає:
� понад 100 тисяч гривень на рік
� понад 500 тисяч гривень на рік 
 4
� понад 1 млн. гривень на рік 
 3
� понад 2 млн. гривень на рік
� понад 5 млн. гривень на рік

Організація має власні Кваліфікаційні вимоги до фахівців галузі 9

Організація сертифікує фахівців галузі 8

Диверсифікація напрямів діяльності організації (наприклад, не менше 5 окремих
проектів чи напрямів діяльності щороку)

6

Диверсифікація нормативної бази організації (в розвиток положень Статуту
прийняті додаткові документи, що регламентують діяльність організації, права
та обов’язки її членів, порядок реалізації програмних завдань тощо)

6

Організація має певний мінімум штатних працівників, для яких ця робота є ос-
новною; наприклад, у штаті:
� не менше 3
х осіб 
 1
� не менше 5
и осіб 
6
� не менше 10
и осіб 
 2
� понад 10 осіб 
 2
� інше

15

Організація випускає власні періодичні та неперіодичні друковані видання 8

Організація має діючий сайт / портал 17

Організація забезпечує прозорість своєї діяльності 14

Організація консультує своїх членів 14
Організація є членом профільних міжнародних громадських об’єднань 10

Таблиця 29.
Погляди досліджуваних організацій щодо можливих критеріїв інституційної спро-

можності фахових галузевих організацій/об’єднань підприємців:

Організація публічно виступає експертом з проблематики розвитку профільної
галузі чи сфери діяльності

16
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Організація взаємодіє з органами державної влади та місцевого самов-
рядування (участь в роботі громадських рад тощо)

15

Організація періодично (щороку чи раз на декілька років) замовляє незалеж-
ний аудит своєї діяльності та публікує (або оприлюднює на сайті) його ре-
зультати

6

Інше (організація має кваліфікований персонал 1 відповідь; усе залежить від
цілей та завдань – 1 відповідь)

2

Продовження таблиці 29.

жає доцільним співфінансування з боку держави окремих важливих програм.
40% вважають таке фінансування недоцільним в принципі, оскільки воно по-
роджуватиме небезпечну залежність від державного апарату. Ще 2 відповіді
(10%) також фіксують негативне ставлення до державного фінансування.

Таким чином, типова галузева організація має у своєму розпорядженні 7
обладнаних робочих місць, 3 телефонні лінії, 7 комп’ютерів, 1 факс, 1 ксе-
рокс, 2 принтери.

ВИСНОВКИ

Дане дослідження надає підстави для низки узагальнень.
Фахові громадські організації/об’єднання підприємців протягом майже

двох десятиліть своєї діяльності нагромадили певний практичний досвід, ор-
ганізаційний, інформаційний та матеріально�технічний потенціал.

Відповіді Кількість відповідей
Так, порядок фінансування має регулюватися Кабінетом Міністрів у
погодженні з профільними міністерствами та відомствами

Так, порядок фінансування має визначатися окремим законом

Ні, суспільство цього не зрозуміє

Ні, це питання далекого майбутнього

1

7

8

1

0

Ні, це небезпечна залежність від державного апарату

Ні, наші організації не готові до відповідального партнерства з
державою

0

Інше:
� державне фінансування не доцільне;
� бажаним є співфінансування державою окремих важливих програм

3

Таблиця 30.
Погляди досліджуваних організацій щодо доцільності державного фінансування фахо-

вих галузевих організацій/об’єднань підприємців:
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Узагальнений «портрет» досліджуваної організації виглядає наступ-
ним чином:
� юридичний статус: об’єднання громадян або неприбуткове

підприємство;
� сфера діяльності: всеукраїнська;
� час існування: 9 років;
� місія: захист інтересів членів, сприяння розвитку галузі та правових
умов діяльності, сприяння взаємодії членів у бізнесі;
� основні функції: моніторинг розвитку галузі; вплив на формування
громадської думки з проблематики діяльності галузі; представлення
інтересів галузі в громадських радах; організація науково�практичних
конференцій, семінарів тощо; експертиза законодавчих та
нормативних актів, які впливають на діяльність підприємств галузі;
моніторинг нормативно�правового регулювання галузі
� членство: юридичні та фізичні особи;

Вид технічного забезпечення Максимальна
кількість

Мінімальна
кількість

Обладнані робочі місця (мають усі
16 організацій)

Телефонні лінії (мають усі 16 ор-
ганізацій)

Факси (мають усі 16 організацій)

Ксерокси (мають усі 16 організацій)

2

1

1

1

1

Комп’ютери (мають усі 16 ор-
ганізацій)

Середнє значення

16

5

20

3

2

Мультимедійне обладнання (мають
7 організацій)

1

1

1

4

1

1

7

3

7

1

1

2

1

1

Принтери (мають усі 16 організацій)

Автомобілі (мають 4 організації)

1

0 0 0Інше

1 1Друкарське устаткування (має 2 ор-
ганізації)

Відповіді:

Таблиця 31.
Технічне забезпечення діяльності досліджуваних організацій ( дані представили 16 ор-

ганізацій, середнє значення округлене до одиниці)):
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� цільова аудиторія: власники, керівні менеджери підприємств,
фахівці;
� регіональні та місцеві осередки: переважно відсутні;
� джерела фінансування: виключно або переважно членські внески, у
меншій мірі – надходження від власної діяльності та пожертви;
� обіг фінансових коштів: близько 500 тис. гривень на рік;
� штатний персонал: до 7 осіб;
� наявність волонтерів: не характерно;
� офіс: орендоване приміщення площею дещо понад 50 кв. м.
� матеріальна база: 7 обладнаних робочих місць, 7 комп’ютерів, 3 теле-
фонні лінії, 2 принтери, 1 факс, 1 принтер;
� прозорість діяльності: часткова, переважно щодо складу керівних
органів, переліку членів та змісту статуту;
� відношення до забезпечення прозорості діяльності: важко, але тре-
ба діяти в цьому напрямі;
� поінформованість про теоретичні засади та практику діяльності
галузевих організацій в Україні та світі: не достатня;
� судовий захист своїх членів: не характерно;
� експертна діяльність: активна;
� взаємодія з ЗМІ: активна;
� власні друковані ЗМІ: не характерно;
� власний сайт: є, активно функціонує;
� членство в міжнародних організаціях: тяжіє до членства у світових та
європейських об’єднаннях;
� наявність власних стандартів діяльності: не характерно, але зростає

усвідомлення необхідності;
� наявність кваліфікаційних вимог до фахівців галузі: не характерно,
але зростає усвідомлення необхідності;
� внутрішня нормативна база діяльності: в цілому диверсифікована;
� участь у діяльності громадських рад при органах влади: переважно
формальна;
� оцінка діяльності Громадських Рад при органах влади: потрібно
змінити статус та порядок формування;
� оцінка впливу державної політики на розвиток галузі: коливається
між задовільною та незадовільною;
� оцінка координації зусиль галузевих організацій: потрібна, але на-
разі формальна або відсутня;
� оцінка доцільності державного фінансування: або на основі закону,
або ж взагалі не потрібна;
� відношення до взаємодії з державою: необхідне обов’язково, але
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доцільним є опрацювання нових «правил гри»;
� бачення власної перспективи: виконувати для галузі функції органу
саморегулювання.

Вузловими проблемами для досліджених організацій є наступні:
1. Законодавче регулювання діяльності.

На даних час фахові галузеві організації мають різні форми
реєстрації, що впливає на умови їх діяльності. Причому строкатість зрос-
тає, по мірі того, як приймаються нові закони, що стосуються функцій
громадських організацій в окремих галузях.

Закон України «Про об’єднання громадян» застарів. З одного боку,
цей закон значно обмежує функції громадських організацій, а з іншого –
практично ніяк не регламентує прозорість їх діяльності, не регулює
інституційну спроможність тощо.

Склалася парадоксальна картина: значна кількість фахових галузе-
вих організацій свого часу реєструвалися на підставі Закону України
«Про підприємство», а в той же час велика кількість де�факто приватних
суб’єктів господарювання зареєстровані на підставі Закону України «Про
об’єднання громадян» і мають можливість виступати від імені гро-
мадськості.

Більше половини з числа досліджених організацій мають власний
досвід розробки, співучасті у розробці та у просуванні законодавчих
ініціатив, відповідно до умов чинного законодавства (переважно, через
залучення окремих депутатів Верховної Ради, звернення до керівників
держави, профільних міністерств та відомств тощо). Нагромаджено як
певний позитивний досвіт, так і негативний. Характерно, що фахові ор-
ганізації різних галузей діють самотужки, переважно не маючи інфор-
мації про зусилля колег. Відповідно, немає мови про єдину методологію
або платформу цих ініціатив, координацію зусиль чи погоджене форму-
вання громадської думки.

Окремі питання діяльності, що гостро потребують законодавчого вре-
гулювання – це відношення держави до сплати юридичними особами
членських внесків до фахових організацій, а також щодо механізму спла-
ти вітчизняними організаціями членських внесків у міжнародні (світові,
європейські тощо) об’єднання.

2. Проблеми фінансового та матеріально�технічного забезпечення.
Очевидно, що наявної організаційної та матеріально�технічної бази у

більшості випадків є недостатньо для якісного виконання задекларова-
них функцій, а тим більше – для виконання перспективних завдань.
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У багатьох випадках оголошена кількість членів та розмір членських
внесків мали б забезпечувати організаціям обіг коштів принаймні у
декілька разів більший, ніж це має місце в дійсності.

У більшості випадків досліджені організації де�факто є обмеженими
щодо диверсифікації каналів фінансування, зокрема – в частині надхо-
джень від статутної діяльності.

Об’єктивно, розвиток організаційних та матеріально�технічних мож-
ливостей визначається низкою факторів, серед яких:
� загальний розвиток ринкових відносин в країні та в даній галузі;
� обсяги галузевого виробництва товарів чи послуг;
� рівень розвитку підприємницького руху як такого;
� рівень інституційної спроможності та прозорості діяльності самих

організацій.
Таким чином, зміцнення організаційних та матеріально�технічних

можливостей фахових організацій – процес поступовий і доволі трива-
лий.

Усвідомленням відносної слабкості та вразливості своїх позицій є
обережне ставлення переважної більшості фахових організацій до можли-
востей співфінансування своєї діяльності з боку держави.

3. Проблеми інформаційного середовища.
За останнє десятиріччя фахові організації досягли помітних успіхів в

розвитку своїх інформаційних ресурсів; функціонує мережа фахових
сайтів, яка в цілому дає уявлення про проблематику галузей та діяльність
самих організацій. Сайти, а також власні та партнерські друковані видан-
ня в цілому забезпечують інформаційну взаємодію з фаховою аудиторією.

Тим не менше, інформаційні ресурси досліджених організацій зали-
шаються обмеженими.

Взаємодія з іншими ЗМІ носить відносно регулярний характер лише
на центральному рівні. Будь�яка скоординована інформаційна політика
на міжгалузевому рівні відсутня. Відповідно, відсутні зусилля щодо фор-
мування позитивного іміджу фахівця/підприємця у суспільстві, немає об-
говорення загальних проблем громадського руху.

Значна частина досліджених організацій обережно ставиться до мож-
ливості появи нових спеціалізованих сайтів і друкованих видань, що ма-
ли б спеціалізуватися на висвітленні різних теоретичних та практичних
аспекти їх діяльності. Водночас поінформованість фахових організацій з
вказаних питань є однозначно недостатньою.

4. Проблеми кадрового забезпечення галузей.
Переважна більшість досліджених організацій відзначає низьку чи
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незадовільну якість підготовки кадрів для їхніх галузей, зокрема –
відсутність практичних навичок та вмінь застосовувати набуті знання. В
основі даного явища – збереження в Україні старої радянської системи
управління освітою, за якої роботодавці (власники, керівники
підприємств та установ всіх галузей, сфер діяльності та форм власності,
тобто – реальні споживачі освітянського «продукту») усунуті від розроб-
ки змісту навчальних програм та кінцевого контролю якості навчального
процесу.

Разом з тим, в Україні є ряд галузевих фахових організацій (у тому
числі – серед досліджених), які нагромадили певний досвід підготовки
кадрів та їх сертифікації. На порядку денному – осмислення, узагальнен-
ня набутого досвіду, по можливості – опрацювання спільних методо-
логічних підходів та стандартів у освітній сфері.

5. Питання взаємовідносин з органами державної влади.
Досліджені організації державну політику у сфері регулювання еко-

номічного життя вважають в цілому малоефективною або неефективною
(оцінки: задовільно, незадовільно).

Досвід свідчить: вирішення в масштабах однієї, навіть крупної галузі
питань законодавчого регулювання, адміністративного сприяння, бюд-
жетної підтримки тощо – насправді не гарантує бізнес від недоліків чи
зривів державної політики в цілому (що проявляється, наприклад, у
втраті контролю над інфляційними процесами, нестабільності фінансо-
вої системи, приступах адміністративної сверблячки, спробах перероз-
поділу власності та ринків позаекономічними методами, чиновницькому
рекеті тощо).

Разом з тим, об’єктивний подальший розвиток в Україні ринкових
відносин та конкуренції, процеси глобалізації економічного життя – усе
це ставить нові вимоги щодо ефективності державних механізмів.

Переважає думка: потрібно змінювати чинні «правила гри», зокрема,
в руслі перетворення галузевих фахових організацій в органи саморегу-
лювання галузей та відповідальних партнерів держави в процесі опрацю-
вання і реалізації економічної політики. А це передбачає опрацювання
зацікавленими організаціями спільного розуміння їх доцільного юридич-
ного статусу, функцій, а також критеріїв інституційного спроможності.

СЕРГІЙ Лилик
Керівник дослідницької групи
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ДОДАТОК 1
Галузеві фахові організації,

що прийняли участь у дослідженні УАМ в рамках проекту
«Підприємці у громадянському суспільстві:

сучасна практика та завдання в Україні»
(травень�липень, 2008 рік)

Назва організації Адреса
фактична

Керівники та
контактні особи

Телефони/факси,
електронна адреса,

адреса сайту
Президент: Вихрис-
тенко Борис Іванович,
віце
президент Опа-
насюк Наталія Ана-
толіївна

ВГО "Туристична Асоціація
України"

м. Київ, вул.
Московська, 8,
оф. 208

(044) 281
38
41,
281
38
42,
tau@carrier.kiev.ua
www.tau.org.ua

Координатор: Бєляєв
Сергій Янович,
члени правління:
Ірина Кіркіна,
Юрій Смірнов

м. Київ, пр.
Перемоги, 2,
оф. 86

044) 236
55
22,
236
55
42,
kiev@navigator.lg.ua
www.arka.com.ua

Асоціація кадрових агенцій
України (АРКА)

Директор: Петренко
Сергій Степанович,
контактна особа:
Мовчан Анастасія
Олександрівна

м. Київ, 03045,
вул.
Набережно
Кор
чуватська, 68

(044) 259
59
24,
sekretar@awwu.com
.ua
www.awwu.com.ua

Асоціація «Виноградарі та
винороби в Україні»

Президент: Тарас
Копитько,
віце
президент:
Валентин Калашник

м. Київ, вул.
Фрунзе, 12

(044) 490
90
80,
kww@osdirekt.com.
ua

Українська асоціація
директ
маркетингу

Голова: Бернатович
Олександр
Станіславович,
виконавчий директор:
Шандра Богдан
Володимирович

м. Київ, вул.
Максима
Берлінського, 9,
оф. 305

(044) 536
13
56,
info@uacc.org.ua
www.uacc.org.ua

Всеукраїнська асоціація
комп’ютерних клубів (ВАКК)

Генеральний
директор:
Приходько Юрій
Никанорович

м. Київ, вул.
Саксаганського,
112Б, оф. 20

(044) 235
40
21,
235
58
40
info@ameu.org.ua
www.ameu.org.ua

Асоціація міжнародних
експедиторів України

Президент: Апекс
Ліссітса,
менеджер проектів:
Євген Однорог

м. Київ,
Тбіліський
пров., 4/10

(044) 238
05
40,
info@agribusiness.ki
ev.ua
www.agribusiness.ki
ev.ua

Громадське об’єднання
«Український клуб аграрного
бізнесу»

Проспект Перемоги 54/1, оф.436, Київ, 57, 03057
Тел./факс (+38 044) 456 08 94; тел. (+38 044) 459 62 09
e
mail: uma@kneu.kiev.ua url: http://uam.in.ua
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Президент: Кий
Олексій Миколайович

Професійна асоціація
реєстраторів та депозитаріїв

м. Київ, вул.
Воровського,
22, оф. 512
514

(044) 235
02
46,
235
10
82,
235
87
09
pard@pard.kiev.ua
www.pard.kiev.ua

м. Київ, 02660,
вул. М.
Раскової, 4 А,
оф. 410

(044) 451
42
28,
451
42
29,
molsouz@i.kiev.ua
сайт розробляється

Об’єднання “Спілка молочних
підприємств України”

Голова Ради дирек-
торів: Парцхаладзе
Лев Ревазович,
виконавчий директор:
Грабар Сергій Воло-
димирович,
аналітик: Костиря Еду-
ард Олександрович

м. Київ, вул.
Саксаганського,
30, оф. 14

(044) 289
47
59,
287
59
29
ukr
ba@ukr.net
www.u
b
a.com.ua

Асоціація «Українська
будівельна асоціація»

Президент: Ковальчук
Володимир Петрович,
помічник президента:
Ускова Тамара
Вікторівна

м. Київ, вул.
Жилянська,
87/30

( 044 ) 239
39
22,
484
36
77,
xit
ukraina@ukr.net
www.xit
ukraina.com
.ua

Українська асоціація виробників
хімічних джерел струму „ХДС
України”

Президент: Афонін
Олександр
Васильович,
Виконавчий директор:
Новоселецька Інна
Миколаївна

м. Київ, 01001,
вул. Трьохсвя-
тительська, 4,
оф. 526

(044) 279
45
75,
278
64
44
upa@aranei.com
www.uabooks.info

Всеукраїнська благодійна
організація «Українська
асоціація видавців та
книгорозповсюджувачів»

Президент: Пашкевич
Олександр
Миколайович,
виконавчий директор:
Овчарек Володимир
Євгенович

м. Київ, вул.
Струтинського,
6

(044) 230
60
68,
info@expo.org.ua
www.expo.org.ua

Громадська організація
«Виставкова федерація України»

Президент: Бонда-
ренко Олександр
Олександрович,
референт: Гафтанюк
Людмила Миколаївна

м. Київ, 01133,
б
р Л. Українки,
б. 28а, кв. 214

(044) 503
06
62,
gaftanuk@asnu.net
www.asnu.net

Асоціація фахівців з
нерухомості (рієлторів) України

Голова ради дирек-
торів:
Чагаровський Вадим
Петрович,
президент: Карпенко
Лідія Олексіївна,
віце
президент Бутен-
ко Микола Іванович

м. Київ, вул.
Гончара, 30
Б,
кв. 15

(044) 235
06
60,
info@uafm.com.ua
www.mebli.org.ua

Асоціація «Українська Асоціація
Меблевиків»

Президент: Беляев
Олександр
Михайлович,
директор: Павлов
В’ячеслав Ігорович

Проспект Перемоги 54/1, оф.436, Київ, 57, 03057
Тел./факс (+38 044) 456 08 94; тел. (+38 044) 459 62 09

e
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Президент: Павленко
Анатолій Федорович,
генеральний дирек-
тор: Лилик Ірина
Вікторівна, керівник
дослідницьких про-
грам: Лилик Сергій
Володимирович

ВГО «Українська асоціація
маркетингу»

м. Київ,
проспект
Перемоги 54/1,
оф. 434, 4363

(044) 459
62
09,
456
08
94
uma@kneu.kiev.ua
www.uam.in.ua

Голова правління:
Ірина Кузнецова,
виконавчий директор:
Максим Лазебник

м. Київ , вул.
Cурікова, 3,
корпус 8Б, оф.
3а

(044) 490
90
30,
490
90
31,
490
90
32,
mrl@adcoalition.org.
ua
mial@adcoalition.org
.ua
www.adcoalition.org.
ua

Всеукраїнська громадська
організація «Всеукраїнська
рекламна коаліція»

Президент Пилипенко
Іван Ісакович,
виконавчий директор
Галкін Володимир
Васильович

м. Київ, вул.
Підгірна, 1, оф.
3

(044) 483
83
10,
483
16
49
sau@kievweb.com.ua
сайт в реконструкції

Всеукраїнська професійна
громадська організація «Спілка
аудиторів України»

Президент: Коннов
Сергій Володимиро-
вич,
віце
президент: Су-
лейманова Амінат Ма-
гомедівна, виконав-
чий директор:
Манорик Андрій Пет-
рови

М. Київ, 04071,
вул.
Межи
гірська 5,
оф. 15

(044) 492
88
48,
info@uba.ua

www.uba.ua

Всеукраїнська громадська
організація «Асоціація правників
України»

Президент: Козинець
Петро Миколайович,
виконавчий директор:
Кравченко Лариса
Григорівна

м.Київ, вул.
Чорновола, 25,
оф. 49

(044) 501
18
75,
78, 79,
unascu@unascu.org
.ua
www.unascu.org.ua
pashkovskaya@gmai
l.com

Національна асоціація кредитних
спілок України

Проспект Перемоги 54/1, оф.436, Київ, 57, 03057
Тел./факс (+38 044) 456 08 94; тел. (+38 044) 459 62 09
e
mail: uma@kneu.kiev.ua url: http://uam.in.ua
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ДОДАТОК 2
Галузеві фахові організації з числа учасників проекту, що мають досвід

розробки законів та законопроектів

1 ВГО «Туристична Асоціація України» Системне вдосконалення туристичного законодавства

2 Асоціація міжнародних експедиторів
України

Закон України «Про транспортно
експедиторську діяльність» ІV
1955 від
01.07.2004.

Участь в розробці нових законів та внесення змін до діючих.

Проект Закону України „Про саморегулівні організації суб’єктів
господарювання будівельної галузі”
Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів щодо
сприяння будівництву”
Проект Закону України “Про будівництво доступного житла в Україні”
Проект Закону України «Про деякі питання щодо проведення в Україні
ЄВРО
2012» (робоча назва)

Розроблено Закон України „Про хімічні джерела струму”.
Розроблені проекти змін до Законів України „Про металобрухт” та „Про
відходи”.

3 Об’єднання “Спілка молочних
підприємств України”

4 Асоціація «Українська будівельна
асоціація»

5 Українська асоціація виробників
хімічних джерел струму „ХДС
України”

Закон України «Про податок на додану вартість» (жовтень 1997) внесено
пункт 5.1.2., яким передбачається продаж книжкових видань вітчизнаного
виробництва без сплати ПДВ.
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» (травень 2001)
внесено пункт 7.13.7, яким передбачається звільнення від податку на
прибуток видавництв та видавничих організацій, підприємств поліграфії та
книжкової торгівлі, отриманий від виготовлення і продажу вітчизняної
книжки.
За ініціативою та безпосередньої участі Української асоціації видавців та
книгорозповсюджувачів було підготовлено повноформатний Закон України
«Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (березень
2003), який було введено в дію з 1 липня 2004 р. Цим законом
передбачаються пільги для вітчизняних учасників книговидавничого
процесу з усіх основних податків, які сплачуються суб’єктами
підприємництва в Україні.
УАВК є ініціатором та автором чотирьох указів Президента («Про деякі
питання державної підтримки книговидавничої справи», 1998 р.; «Про
додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і
книгорозповсюдження», 2000 р.; двох 2006 рр. — «Про деякі заходи з
розвитку книговидавничої справи в Україні» і «Про проведення в Україні у
2007 році Року української книги»).

6 Всеукраїнська благодійна організація
«Українська асоціація видавців та
книгорозповсюджувачів»

№ Назва організації Назва закону/законопроекту, електронна адреса

Співучасть в розробці Закону України «Про рекламу» (1993, зміни та
доповнення 2003, 2008).
Постійна участь в робочій групі з питань рекламної діяльності у
профільному комітету ВРУ.

Підготовка змін до Закону України «Про аудиторську діяльність», що
передбачили, зокрема, створення Аудиторської палати України.

7 Всеукраїнська громадська
організація «Всеукраїнська
рекламна коаліція»

8 Всеукраїнська професійна
громадська організація «Спілка
аудиторів України»

Проспект Перемоги 54/1, оф.436, Київ, 57, 03057
Тел./факс (+38 044) 456 08 94; тел. (+38 044) 459 62 09
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Проект нової редакції Закону України «Про адвокатуру»9 Всеукраїнська громадська
організація «Асоціація правників
України»

Проект Закону України «Про кредитні спілки»10 Національна асоціація кредитних
спілок України

Продовження

ДОДАТОК 3
Галузеві фахові організації з числа учасників проекту,

що мають досвід розробки галузевих стандартів, етичних кодексів,
цільових програм тощо

1 Асоціація кадрових агенцій України Стандарти якості рекрутингових послуг.

2 Асоціація міжнародних експедиторів
України

Проект «Правила здійснення ТЕД (транспортно
експедиційної
діяльності)».

Програма вивозу української продукції тваринництва на ринки ЄС.
Удосконалення програм державної підтримки аграрного сектору на
2009 і наступні роки.

Розробка державного стандарту “Молочна промисловість. Виробництво
молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення”
Розробка методичних рекомендацій “Про порядок приймання, передачі
та обміну незбираного коров’ячого молока
сировини”

3 Український клуб аграрного бізнесу

4 Професійна асоціація реєстраторів
та депозитаріїв

5 Об’єднання “Спілка молочних
підприємств України”

Спільна робота з Аналітичним центром «Академія» відносно розробки
Блок
схеми видачі дозволів в сфері будівництва.
Класифікатор житла.

6 Асоціація «Українська будівельна
асоціація»

№ Назва організації Назва документу, напряму діяльності

Розробка та затвердження галузевих стандартів діяльності.

Розроблено проекти Ліцензійних умов на провадження господарської
діяльності із виробництва та заготівлі відпрацьованих хімічних джерел
струму.

7 Українська асоціація виробників
хімічних джерел струму „ХДС
України”

Програма сертифікації рієлторів з 2000 р.

Стандарти якості маркетингових досліджень УАМ (СОУ
91.12.0
21708654
001
2002).
Офіційний переклад Директив та Керівництв ESOMAR.
Сертифікація фахівців з маркетингу з 2008 року.

8 Асоціація фахівців з нерухомості
(рієлторів) України

9 ВГО «Українська асоціація
маркетингу»

Створення з 2006 року Аудиторської палати України (на основі закону;
10 делегатів «САУ», а також по 1 делегату (всього теж 10) від зацікавле-
них органів державної влади: Мінфіну, Мін’юсту, Мінекономіки, ДПА,
Нацбанку тощо).
Прийняття Національних стандартів аудиту на основі Міжнародних стан-
дартів аудиту, надання впевненості та етики.
Підготовка нормативної бази сертифікації аудиторів.

10 Всеукраїнська професійна
громадська організація «Спілка
аудиторів України»

Організація системи навчання та консалтингу.
Програма стабілізації та гарантування вкладів

11 Національна асоціація кредитних
спілок України

Проспект Перемоги 54/1, оф.436, Київ, 57, 03057
Тел./факс (+38 044) 456 08 94; тел. (+38 044) 459 62 09
e
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Додаток 4

Галузеві фахові організації з числа учасників проекту, що мають досвід
проведення конференцій, фестивалів, виставок, конкурсів тощо

1 ВГО «Туристична Асоціація України» Конференції та громадські слухання з проблем регулювання туристичної
діяльності

2 Українська асоціація
директ
маркетингу

Щорічний фестиваль «Дні Директ
маркетингу в Україні».

5 Асоціація фахівців з нерухомості
(рієлторів) України

Щорічна конференція в м. Ялті з 1997 р.

Організація єдиного стенду від України на міжнародній виставці
нерухомості MIPIM (м. Кани, Франція).
Організація урочистого святкування Всеукраїнського «Дня
Будівельника».

3 Асоціація «Українська будівельна
асоціація»

4 ГО Виставкова федерація України

№ Назва організації Назва заходу, період проведення, джерело інформації

Міжнародні виставки «Виставковий бізнес» (проведено 3).
Міжнародні науково
практичні конференції «Виставкова діяльність в
Україні» (проведено 6).
Конкурси фахової майстерності (проведено більше 10).

Щорічна міжнародна конференція «Маркетинг в Україні» (листопад, з
1999 року).
Щорічний форум «Автомаркетинг» (лютий, з 2006 року).
Щорічний «Промисловий форум» (червень, з 2006 року).
Щорічна тематична конференція на виставці REX (вересень, з 2001
року).
Щорічний конкурс студентських наукових робіт ім. Ігора Ткаченка.
Проведення Київського міжнародного фестивалю реклами.
Проведення конкурсу маркетингової ефективності EFFIE AWARDS
UKRAINE.
Проведення Креативного кампусу ADDRIVE.
Клуб креативних директорів КАКАДУ.

Всеукраїнська науково
практична конференція «Впровадження
внутрішнього аудиту в державному секторі економіки».
Проведення регіональних науково
практичних конференцій з
проблематики розвитку аудиту в Україні (2008 рік: Полтава, Харків,
Запоріжжя, Дніпропетровськ, Чернігів).

6 ВГО «Українська асоціація
маркетингу»

7 Всеукраїнська громадська
організація «Всеукраїнська
рекламна коаліція»

8 Всеукраїнська професійна
громадська організація «Спілка
аудиторів України»

Щорічні конференції за кордоном з актуальних проблем розвитку
організації

9 Національна асоціація кредитних
спілок України
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МАТЕРІАЛИ НАУКОВО�ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

“ПІДПРИЄМЦІ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ:

СУЧАСНА ПРАКТИКА ТА ЗАВДАННЯ В УКРАЇНІ»

(м. Київ, 16 вересня 2008 року)
З виступів та презентацій учасників конференції
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ЕС и гражданское
общество:

Новые механизмы �
возможности и вызовы

Киев, 16 Сентября 2008г.

By Helga Pender
Delegation of the European
Commission to Ukraine

Eвропейская Политика
Соседства (ЕПС)

Eвропейская Политика Соседства (ЕПС)
� Расширенная Европа � Добрососедство:

Новые рамки для наших отношений с
восточными и южными соседями � COM
(2003) 104

� Усиление Европейской Политики
Добрососедства � COM (2007) 774

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

Презентація Хельги Пендер � координатор проектів Представництва
Європейської Комісії в Україні
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� "Усиление аспекта гражданского
общества в ЕПС"

"Аспект гражданского общества
чрезвычайно важен для общего успеха

ЕПС"

Еврокомиссия должна "поощрять
правительства стран�партнёров в
привлечении представителей

гражданского
общества как заинтересованных лиц в
процессах реформы. Это касается и
подготовки законодательства и
мониторинга его исполнения, а также
развития общенациональных или
региональных инициатив, связанных с
целями ЕПС"

Что такое Гражданское
Общество ?

Гражданское общество включает
все общественные структуры
кроме правительства и органов
государственного управления, а
также экономические субъекты
которые не являются неправи-
тельственными организациями
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Роли Гражданского
Общества

� Предоставление услуг
� Источник информации
� Участие в диалоге по вопросом

государственной политики
� Мониторинг и оценка (watchdog role)

Важность участия
гражданского общества

� Надлежащее управление (good governance)
� усиление "потребительской стороны" системы

управления � граждане озвучивают свои нужды
� Большая эффективность в процессах развития
� более эффективный дизайн решений по вопросам

госполитики, улучшение в предоставлении госуслуг
� Наделение полномочиями
�предоставление малообеспеченным слоям общества

влиять на ход развития

Необходимость большей "чувствительности"
и подотчётности/ответственности со сторо-

ны правительства
Улучшение "стороны предоставления услуг"
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Качество
Отношений

Структура Отношений

Усиление
навыко

в

Предложения/ M
oнито

ринг

Предложения/ M
oниторинг

Способствующая СредаЕвропейская
Комиссия

Гражданское
Общество

Прави-
тельство

Предоставление информации монолог)

Консультации (диалог)

Coтрудничество
(Разделение контроля

над решениями и
ресурсами)

Наделение
полномочиями

(передача
ответственности

за решения и ресурсы)
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Общие тенденции в
политике развития

� Новые финансовые планы
2007�2013 г.г. рационализация
программных инструментов

Проектный подход

Отраслевой /секторный подход � меньшее
количество проектов большего масштаба
Почти всё донорское финансирование для
определённого сектора будет направлено
через бюджет страны�партнёра под
управлением правительственных органов
с учётом соответствующей госполитики

Отраслевая /комплексная
программа

Общая бюджетная
поддержка
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"Национальная" собственность, а не
государственная собственность

Гражданское общество может

� Способствовать развитию
причастности к разработке госполитики с
целью трансформации её в национальную;

� Увеличить ответственность/отчётность
правительственных органов путём
мониторинга выполнения целей госполитики;

� Секторный подход как первый шаг на
пути к общей бюджетной поддержке
(ОБП)

� перевод финансовых ресурсов в общий
национальный бюджет страны�партнёра.

Цель ОБП � поддержка развития
национальной политики и стратегии
страны�партнёра.
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Как работать с новыми
механизмами ЕС � несколько

предложений
� Понять процессы принятия решений :

� кто и на каком этапе принимает решения в бюджет-
ном процессе в странах�партнёрах. Это касается во-
просов формулировки, а также исполнения бюджета.

� каким образом и до какой степени донорские рамки
совпадают с национальными ? Каковы сроки подготов-
ки и условия распределения средств ?

�� Обеспечить права доступа к информации

� собирать полезную информацию и достоверные
факты 
� развивать доверие к организации и укреплять ее
легитимность
� улучшать возможности для того, чтобы требовать
отчётность от правительственных органов

�� Создание коалиций

� с другими представителями гражданского общества
на местном, региональном, национальном и
международном уровнях
� с парламентом, с счётной палатой итд.
� с СМИ 
� с донорами (осторожно !!)
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Что может делать
Европейская Комиссия ?

�� Мониторинг и Оценка

� мониторинг бюджетных затрат
� мониторинг оказания госуслуг и

выполнения проектов. Оценка результата

�� Институционализация всего
вышеназванного

�� Про ин фор ми ро вать граж дан ское об ще ство о до -
нор ских про це ду рах и пред ос та вить воз мож но с ти для
кон суль та ций
�� Взять на се бя спо соб ству ю щую роль (ме диа то -

ра) в ди а ло ге меж ду пра ви тель ст вом и граж дан ским
об ще ством
�� Вы сту пать за при вле че ние пред ста ви те лей

граж дан ско го об ще ства в про цес сы при ня тия го су дар -
ствен ных ре ше ний
�� Под дер жи вать по пыт ки улуч шить за ко но да тель -

ст во, ка са ю ще е ся граж дан ско го об ще ства 
�� Стре мить ся к ока за нию дол го сроч ной под держ -

ки ук реп ле нию на вы ков и спо соб но с тей граж дан ско го
об ще ства
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СПІВПРАЦЯ МІЖ ПРОФЕСІЙНИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ –

ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ВОЛОДИМИР ОВЧАРЕК,
ви ко нав чий ди рек тор,

ГО “Ви с тав ко ва фе де рація Ук раїни”

Вступ
У гро ма дянсько му суспільстві, яке ми ство рюємо, де існу ва ти ме по -

туж ний се редній клас, підприємці змо жуть суттєво впли ва ти на вла ду в
захисні своїх інте ресів, а пра ва спо жи вачів бу дуть надійно за хи щені, гро -
мадські ор ганізації ма ють відігра ва ти го ло вну роль. Яким же чи ном до -
сяг ти та ко го по ряд ку?

Як що про аналізу ва ти За кон Ук раїни “Про підприємниц тво”, то ми
по ба чи мо, що ре гу ля торні функції дер жа ви спря мо вані на за ко но дав че
за без пе чен ня сво бо ди кон ку ренції між підприємця ми, за хист спо жи вачів
від про явів не сумлінної кон ку ренції та мо но полізму в будь�яких сфе рах
підприємницької діяль ності. 

Для цьо го “ор га ни дер жав но го уп равління бу ду ють свої відно си ни з
підприємця ми, ви ко ри с то ву ю чи: по дат ко ву та фінан со во�кре дит ну
політи ку, вклю ча ю чи вста нов лен ня ста вок по датків і про центів по дер -
жав них кре ди тах; по дат ко вих пільг; цін і пра вил ціно ут во рен ня; цільо вих
до тацій; ва лют но го кур су; розмірів еко номічних санкцій; дер жав не май -
но і си с те му ре зервів, ліцензії, кон цесії, лізинг, соціальні, еко логічні та
інші нор ми і нор ма ти ви; на уко во�технічні, еко номічні та соціальні ре с -
публіканські й регіональні про гра ми; до го во ри на ви ко нан ня робіт і по -
ста вок для дер жав них по треб” (Ст. 15 За ко ну).

Про те по за ме жа ми ува ги за ли ша ють ся пи тан ня внутрішньо го роз -
вит ку підприємниц тва. У цьо му, оче вид но, є логіка. Ад же підприємниц -
тво – си с те ма тич на, са мостійна діяльність, спря мо ва на на от ри ман ня
при бут ку. Тоб то пи тан ня са мо за без пе чен ня та са мо роз вит ку мо жуть і по -
винні вирішу ва ти ся за виз на чен ням.

Хто ж кра ще за підприємців знає їхні проб ле ми, ко му на сам пе ред
потрібне їх вирішен ня. Це ри то ричні за пи тан ня, бо всі ми знаємо
відповіді на них. 
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Спільні проб ле ми
По за тим існу ють пи тан ня, з яки ми сти кається прак тич но кож не про -

фесійне об’єднан ня: ве ли ке й ма ле, мо ло де й досвідче не. Се ред та ких проб лем:
1� нор ма тив но�пра во ве ре гу лю ван ня про фесійної діяль ності;
2� підго тов ка та підви щен ня кваліфікації кадрів;
3 інфор маційно�рек лам не за без пе чен ня;
4� ефек тив на взаємодія з ор га на ми вла ди й уп равління;
5� оз най ом лен ня з на гро ма дже ним досвідом функціону ван ня та роз вит ку 

гро мадських об’єднань;
6� ко ор ди нація зу силь гро мадських ор ганізацій, зо к ре ма для здійснен ня 

мас штаб них про ектів;
7� по тенціал гро мадських ор ганізацій.

Мож ливі на пря ми діяль ності
Гро мадські ор ганізації мо жуть узя ти на се бе ініціати ву з фор му ван ня

мо раль но�етич них за сад роз вит ку підприємниц тва. На пря ма ми та кої
діяль ності мог ли би бу ти проб ле ми, пов’язані з охо ро ною на вко лиш ньо -
го се ре до ви ща (а не тільки енер гоз бе ре жен ня), соціаль ним за хи с том, мо -
раль но�етич ни ми ас пек та ми еко номічно го роз вит ку суспільства.

Охо ро ну на вко лиш ньо го се ре до ви ща ча с то от от ож ню ють з енер гоз бе -
ре жен ням, а це не зовсім те са ме. Так, на при клад, біопа ли во є де шев шим
за наф ту, але йо го без кон т роль не за сто су ван ня на вряд чи ста не ви п рав -
дан ням руй нації угідь. Спо жи ван ня ге не тич но мо дифіко ва них про дуктів,
рек ла ма то варів, спря мо ва них на ди тя чу ау ди торію, та ба га то інших при -
кладів свідчать про те, що кількісні за своєю при ро дою еко номічні кри -
терії ма ють бу ти до по внені якісни ми по каз ни ка ми. Ці по каз ни ки відби -
ва ють ті цінності, які ми сповідуємо або хо ча б дек ла руємо й тоді
відповідаємо за них пе ред суспільством.

Са ма по ста нов ка та ких зав дань да ла би змо гу владі звер ну ти на них
ува гу та пла ну ва ти їх розв’язан ня, спи ра ю чись на дум ку фахівців. А для
підприємців зиск був би не тільки у то му, що з’яви лось би по ле для
співпраці з вла дою, а й зберіга ли ся б і ви п рав да но ви ко ри с то ву ва ли ся
стра тегічні ре сур си: зем ля, над ра, лю ди.

Та ка діяльність бу ла би співзвуч ною до норм на шо го гро ма дянсько го
існу ван ня, за твер д же но го Ос нов ним За ко ном: “Власність зо бов’язує.
Власність не по вин на ви ко ри с то ву ва ти ся на шко ду лю дині і суспільству.
Дер жа ва за без пе чує за хист прав усіх суб’єктів пра ва влас ності і го с по да -
рю ван ня, соціаль ну спря мо ваність еко номіки…” (Ст. 13 Кон сти туції Ук -
раїни) та “Ви ко ри с тан ня влас ності не мо же зав да ва ти шко ди пра вам,
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сво бо дам та гідності гро ма дян, інте ре сам суспільства, погіршу ва ти еко -
логічну си ту ацію і при родні якості землі” (Ст. 41 Кон сти туції Ук раїни). 

Підтвер д жен ням до реч ності й еко номічної ефек тив ності впро ва -
джен ня ціннісних по каз ників є Стат тя 50 Кон сти туції Ук раїни: “Ко жен
має пра во на без печ не для жит тя і здо ров’я довкілля та відшко ду ван ня
зав да ної по ру шен ням цьо го пра ва шко ди…” та Стат тя 10 За ко ну Ук раїни
“Про підприємниц тво”: “Підприємець зо бов’яза ний не зав да ва ти шко ди
на вко лиш ньо му се ре до ви щу, не по ру шу ва ти прав та інте ресів гро ма дян,
підприємств, ус та нов, ор ганізацій і дер жа ви, що охо ро ня ють ся за ко ном.
За зав дані шко ду і збит ки підприємець не се май но ву та іншу вста нов ле ну
за ко ном відповідальність”.

Мож ли во, на ста не час, ко ли ми змо же мо настільки уза галь ни ти свої
по тре би, що бу де мо го тові ство ри ти своє об’єднан ня, що ста не ви я вом
якісно но во го рівня роз вит ку підприємниц тва. Без умов но, во но ма ти ме
більше мож ли во с тей, ніж ко жен підприємець ок ре мо. 

Ви ко ри с тан ня влас них ре сурсів
Шля ха ми та фор ма ми та кої ро бо ти мог ли би бу ти:

� об’єднан ня гро мадських об’єднань;
� ви с тав ки, кон кур си, кон фе ренції, інші за хо ди;
� ре ко мен дації що до шляхів вирішен ня проб лем;
� де мон страція, про па гу ван ня і про су ван ня най к ра щих при кладів 

вирішен ня проб лем;
� участь у ро боті ор ганів вла ди, уп равління, са мо в ря ду ван ня як 

ек с пертів;
� та інші.

Вис нов ки
Вва жаю за потрібне под яку ва ти Ук раїнській Асоціації Мар ке тин гу за

ту ве ли ку й потрібну ро бо ту, яку во на про во дить, зби ра ю чи пред став ників
гро мадських ор ганізацій, досліджу ю чи рівень роз вит ку фахвих
об’єднань, по ши рю ю чи се ред них світо вий досвід та су часні стан дар ти
функціону ван ня.

Важ ли во, що рух у цьо му на прямі роз по ча в ся, що є підтрим ка і
відповідне ба жан ня вітчиз ня них підприємців. По ба жай мо собі успіхів на
цьо му шля ху!
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НАГАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ФАХОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ

В’ЯЧЕСЛАВ Павлов, 
директор Української асоціації меблевиків

Наша думка щодо ролі громадських організацій у меблевій галузі й інших
галузях української промисловості полягає у тому, що асоціації (громадські
організації) є ключовим механізмом досягнення спільних цілей підприємців
як у галузевих, так і в міжгалузевих відносинах.

На сьогодні бізнес України розуміє свою соціальну значущість і
відповідальність перед державою. На жаль, державні інститути не звертають
належної уваги на діяльність галузевих громадських організацій і не
працюють спільно з бізнес�асоціаціями. Заходи такого роду, як
науково�практична конференція “Підприємці у громадянському суспільстві:
сучасна практика та завдання в Україні”, допомагають бізнес�асоціаціям
взаємодіяти між собою задля вирішення спільних завдань.

Наші рекомендації полягають у забезпеченні моніторингу та сприяння
зміні законодавства в Україні відповідно до потреб розвитку громадянського
суспільства; опрацюванні нової організаційної моделі взаємодії громадських
організацій підприємців та організацій громадянського суспільства у цілому;
випрацюванні спільної Доктрини взаємодії громадських організацій
підприємців з органами державної законодавчої та виконавчої влади, а також
з органами місцевого самоврядування; створенні постійно чинної системи
інформаційного обміну між зацікавленими фаховими галузевими
організаціями.

Хотілося б зазначити, що бізнес�асоціації в Україні діють окремо одна від
одної, кожен прагне працювати у своїй галузі – й це правильно. Проте ми
вважаємо, що галузевим фаховим громадським організаціям необхідна
підтримка держави. Вона може виражатися в розвитку таких програм, які
представила присутня на конференції пані Хельга Пендер, координатор
проектів Представництва Європейської Комісії в Україні у своїй презентації
“Стратегія взаємодії Європейської Комісії з громадськими організаціями
України”.

Крім того, буде доречним проведення загальних зустрічей представників
галузевих громадських організацій для обміну досвідом у вирішенні питань і
проблем діяльності асоціацій та сприянні розвиткові партнерських і дружніх
відносин між ними.

Українська асоціація меблевиків і надалі братиме участь у такого роду
заходах та може сприяти їхньому проведенню.

Проспект Перемоги 54/1, оф.436, Київ, 57, 03057
Тел./факс (+38 044) 456 08 94; тел. (+38 044) 459 62 09
e
mail: uma@kneu.kiev.ua url: http://uam.in.ua



Українська Асоціація Маркетингу

60

РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ФАХОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ МАРКЕТОЛОГІВ У
САМОРЕГУЛЮВАННІ ГАЛУЗІ:
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА

ІРИНА ЛИЛИК,
Ге не раль ний ди рек тор ВГО “УАМ”,
Національ ний пред став ник ESOMAR в Ук раїні

Уп ро ва джен ня мар ке тин го вих за сад функціону ван ня світо вої еко -
номіки відбу ва лось у період транс фор мації суспільства від
постіндустріаль но го до інфор маційно го. У цей час мар ке тинг фор му ва в ся
як га лузь, а но ве суспільство по тре бу ва ло но вих форм ре гу лю ван ня інфор -
маційних га лу зей. Са мо ре гу лю ван ня й ста ло найбільш адап то ва ни ми до
зав дань фор мою та ме то дом ре гу лю ван ня га лузі. Роз ви нені інфор маційні
суспільства на гро ма ди ли не аби я кий досвід у впро ва дженні ме ханізмів са -
мо ре гу лю ван ня го ло вних інфор маційних га лу зей еко номіки.

Ук раїна пер шою на те ри торії країн СНД впро ва ди ла на рин ку мар ке -
тин го вих досліджень євро пейські пра ви ла та нор ми їх про ве ден ня. Сьо -
годні Росія та асоціації мар ке то логів інших країн СНД вив ча ють й адап ту -
ють ук раїнський досвід.

Най за гальнішим функціональ ним кон ту ром, що виз на чає існу ван ня
гро мадських про фесійних об’єднань, є не обхідність са мо ор ганізації та са -
мо ре гу ляції про фесійних груп. Са мо ре гу ляційній функції відповіда ла й
су во ра си с те ма підго тов ки кадрів та їх кваліфікаційно го кон т ро лю.

По тре ба у вста нов ленні пев них “пра вил гри” на об ме же но му про -
фесійно му про сторі спри чи ни ла по яву в се редні віки цехів, що струк ту ру -
ва ли та до сить жор ст ко рег ла мен ту ва ли весь спектр про фесійної діяль -
ності й про фесійно го жит тя (ду же ча с то й при ват но го жит тя за га лом)
пред став ників пев но го це ху. Про во дя чи істо ричні ана логії, діяльність се -
ред ньовічних цехів порівню ють пе ре дусім із ро бо тою су час них
профспілок. Про те знач на част ка функцій, які во ни ви ко ну ва ли, є при та -
ман ною са ме су час ним про фесійним гро мадським об’єднан ням. 

Су час на прак ти ка са мо ре гу лю ван ня мар ке тин го вої діяль ності пе ред ба -
чає фор му ван ня цивілізо ва них пра вил ве ден ня бізне су, що своєю чер гою
пе ред ба чає чітко виз на чені пра ва та обов’яз ки кож но го на рівні взаємин
між клієнтом, за мов ни ком й інши ми задіяни ми у бізнесі суб’єкта ми. Як -
що такі пра ва та обов’яз ки прий ма ють ся до б ровільно опе ра то ра ми рин ку
та роз роб ля ють ся не дер жа вою, а фа хо вою не уря до вою ор ганізацією, яку
пе ре важ но ство рю ють самі опе ра то ри, то цей про цес здо був на зву са мо ре -
гу лю ван ня. Про цес са мо ре гу лю ван ня сто сується всіх сфер мар ке тин го вої
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діяль ності. У да ній статті ми поч не мо аналіз цьо го про це су зі сфе ри мар -
ке тин го вих досліджень, як із по чат ко вої сфе ри за про ва джен ня мар ке тин -
го вих тех но логій на підприємстві.

Про ве с ти досліджен ня не мож ли во без співпраці й вста нов лен ня парт -
нерських відно син між дослідницькою ком панією та за мов ни ком. Ці
взаєми ни по чи на ють ся ще на етапі участі дослідницької ком панії у тен -
дері на здо бут тя за мов лен ня що до здіснен ня досліджен ня. Крім то го, ці
пи тан ня ре гу лю ють ся у Ди рек ти вах і Керівниц твах ESOMAR1, що є
обов’яз ко ви ми для ком паній – членів Ук раїнської асоціації мар ке тин гу
(УАМ). Ад же УАМ підпи са ла Міжна род ний про це су аль ний ко декс
ICC/ESOMAR, на ле жить до ди рек торії ESOMAR і є на сьо годні

1 Директиви та Керівництва ESOMAR./ Упорядники: д. е. н, академік А. Ф. Павленко, к. е. н. І. В. Лилик;

переклад з англ. під кер. канд. пед. наук Ю. М. Друзь. � Вид. Українська Асоціація Маркетингу. � Київ, 2003. � 180 с. 

Ass. Of Travel Marketing Executives (ATME) 
usa
Ass.Cat.Dones Directives i Empr. (ACDDE) 
cat
Ass.Dirig.Vendas e Mktg do Brasil (ADVB) 
bra
Ass.Ind.Joves Empres.Catalunya (AIJEC) 
cat
Assc. of Market Research Orgs (AMRO) 
aus
Assoc of PR and Communication enterprises (ADE-
CEC) 
esp
Assoc. Empres. Catalana de Publicitat 
cat
Assoc. Fran?aise du Marketing (AFM) 
fra
Associazione Italiana Marketing (AISM) 
ita
Australian & NZealand Mktg Acad. (ANZAC) 
*in
Australian Marketing Institute (AMI) 
aus
Belgian Direct Marketing Association (BDMA) 
bel
Brand Science Institute 
deu
British Market Research Association (BMRA) 
gbr
Business Marketing Association (BMA) 
usa
Canadian Advert. Research Found (CARF) 
can
Canadian Ass. Mktg Rese.Orgs (CAMRO) 
can
Chartered Institute of Marketing (CIM) 
gbr
Club de Dirigentes de Mktg de Madrid (CDM) esp
Club de Marketing de Barcelona (CMB) 
cat
Club de Marketing de Barcelona (CMB) 
esp
Club de Marketing de La Rioja (CMR) 
esp

Col.legi Publicitaris i Rel.P?bliques de Catalunya 
cat
Communication Advert.& Mktg Found (CAM) 
gbr
Conf.Esp.de Directivos y Ejecutivos (CEDE) 
esp
Council of American Survey Research Org’s 
usa
Croatian Marketing Society (CROMAR) 
hrv
Cyprus Institute of Marketing (CYMA) 
cyp
Deutscher Marketing Verband (DMV) 
deu
Direct Marketing Association (DMA) 
usa
Dirig?ants Commerciaux de France (DCF) 
fra
Economic and Social Research Institute (ESRI) 
irl
ESOMAR 
*in
EU Chemical Mktg & Strategy Assc.(ECMSA) 
*in
EU Fed. Assc. Market Res.Orgs.(EFAMRO) 
*in
EU Pharma.Market Research Assc.(EphMRA) 
*in
European Assoc. of Comms Agencies (EACA) 
*in
European Inst for Adv Studies in Mngmt (EIASM)*in
European Marketing Academy (EMAC) 
*in
Fed. of European Direct Marketing (FEDMA) 
*in
Fed.of Belgian Market Research Institutes 
bel
Finnish Marketing Association (MARK) 
fin
Food Marketing Institute (FMI) 
usa
Groupement Romand du Marketing (GREM) 
che
Hellenic Institute of Marketing (HIM) 
grc

Таб ли ця 1
Спи сок національ них асоціацій дослідників, які підтри му ють Керівниц тва та Ди -

рек ти ви ESOMAR

На зва асоціації На зва асоціації
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Hong Kong Institute of Marketing 
hkg
Hungarian Marketing Association 
hun
Icelandic Marketing Association (IMARK) 
isl
IMC 
 Interregional Marketing Centers Networks 
rus
Institute of Advertising Practitioners 
irl
Institute of Marketing & Management 
ind
Irish Business and Employers Confed. (IBEC) 
irl
Japan Marketing Association (JMA) 
jpn
Korea Database Marketing Association (KDMA) 
kor
Korean Marketing Association (KMA) 
kor
Market Research Soc.of N.Zealand (MRSNZ) 
nzl
Market Research Society of Australia (MRSA) 
aus
Marketing Association of Pakistan (MAP) 
pak
Marketing Association of Thailand (MAT) 
tha
Marketing Federation of South Africa (MFSA) 
zaf
Marketing Institute of Singapore (MIS) 
sgp
Marketing Research Association 
usa
Marketing Science Institute (MSI) 
usa
Mobile Marketing Association (MMA) 
*in
Mystery Shopping Providers Assc.(MSPA) 
usa
Netherlands Institute of Marketing (NIMA) 
nld
Newspaper Assoc of America (NAA) 
usa
One Club for Art & Copy 
usa
PIU’ 
 Professioni Intellettuali Unite 
ita
Point
of
Purchase Advertising (POPAI) 
*in
Polish Association of Direct Marketing (SMB) 
pol
Professional Marketing Research Society 
can
Promotional Marketing Assoc. (PMA) 
usa

Qualit. Research Consultants Assc.(QRCA) 
usa
Romanian Marketing Association (AROMAR) 
rom
Russian Marketing Association (RAM) 
rus
S.African Advert. Research Found (SAARF)

zafSector
Slovenian Marketing Association 
svn
Soc. for Mktg Professional Services (SMPS) 
usa
Soc.Argent.Invest.Mktg y Opinion (SAIMO) 
arg
Sri Lanka Institute of Marketing (SLIM) 
lka
Stichting Marketing Foundation 
bel
Svenska Marknads
inf.f?retag (SMIF) 
swe
Sveriges Marknadsf?rbund (SMA) 
swe
Swedish Market Rese. Buyers Soc. 
swe
Swiss Marketing (SMC) 
che
Swiss Society for Applied Social Research 
che
The Canadian Institute of Marketing 
can
The Market Research Society 
gbr
The Marketing Institute of Ireland (MII) 
irl
The Marketing Society 
gbr
The Marketing Society of Kenya (MSK) 
ken
Turkish Assc Mktg & Public Opinion Research 
tur
Turkish Marketing Association (TMA) 
tur
Ukranian Marketing Association (UMA) 
ukr
Verband der Marktforscher ?sterreichs (VM?) 
aut
World Association for Public Opinion Research 
*in
World Federation of Advertisers (WFA) 
*in
Yugoslav Marketing Association (YUMA) 
yug

продовження таблиці 1
На зва асоціації На зва асоціації

офіційним чле ном ESOMAR – світо во го співто ва ри с т ва мар ке то логів і
соціологів.

Історія ство рен ня Ук раїнської Асоціації Мар ке тин гу � саморегулівного
органу галузі.

У 1996�р. у Національ но му технічно му універ си теті Ук раїни “КПІ” про -
ве де но пер шу в Ук раїні Міжна род ну кон фе ренцію з мар ке тин гу. Учас ни ки
цьо го зібран ня дійшли вис нов ку про не обхідність ство рен ня влас ної фа -
хо вої ор ганізації – Асоціації мар ке то логів. 20 лю то го 1997�р. ство ре но Ук -
раїнську Асоціацію Мар ке тин гу з ос нов ним зав дан ням: об’єдна ти мар ке -

Скла де но на підставі да них ESOMAR.
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то логів для розв’язан ня пи тань роз вит ку та про су ван ня мар ке тин гу в Ук -
раїні. Асоціацію від по чат ку ство ри ли пред став ни ки 4 провідних нав чаль -
них і дослідницьких за кладів Ук раїни, а са ме НТТУ “КПІ”, КНЕУ,
Міжна род ний центр при ва ти зації, інве с тицій та ме нед ж мен ту (су час ний
МІБ) та Інсти тут елек троз ва рю ван ня Ака демії на ук Ук раїни ім. Є.�Па то на.
Пре зи ден том Асоціації об ра но проф. (сьо годні – ака деміка) Ана толія
Пав лен ка, віце�пре зи ден та ми – проф. Ал лу Ста ростіну, проф. Ана толія
Вой ча ка. У 1999�р. ор ганізація на бу ла ста ту су Все ук раїнської гро мадської
ор ганізації та за сну ва ла свої об ласні пред став ниц тва у по над 20 регіонах
Ук раїни.

УАМ об’єдна ла мар ке то логів Ук раїни. Се ред ко лек тив них членів
Асоціації – відомі мар ке тин гові, кон сал тин гові, ви с тав кові ком панії, рек -
ламні агенції, ком панії�роз роб ни ки про грам но го за без пе чен ня для мар -
ке то логів, а та кож провідні вищі нав чальні за кла ди; се ред індивіду аль них
членів – мар ке то ло ги та керівни ки підприємств і їхніх підрозділів. 

За снов ни ка ми Все ук раїнської гро мадської ор ганізації УАМ ви с ту пи ли:
ака демік А.�Пав лен ко; проф., д.�е.�н. А.�Вой чак; проф., д.�е.�н. А.�Ста -
ростіна; проф., д.�е.�н. Т.�Ци ган ко ва; к.�е.�н, до цент І.�Ли лик; к.�е.�н В.�За -
бо лот ний; проф., д.�е.�н. В.�Они щен ко.

Се ред пер ших і най ак тивніших об лас них ор ганізацій Асоціації мож на
на зва ти Львівську об лас ну ор ганізацію (керівник к.�е.�н Люд ми ла Мо роз),
Тер нопільську (керівник “Фул брайт” проф. Іван на Ба ку ше вич), Дніпро -
пе т ровську (керівник проф. Те тя на Ре шетіло ва), Пол тавську (керівник
к.�е.�н. На талія Кар пен ко). У 2001�р. Рівненську об лас ну ор ганізацію “Ук -
раїнська асоціація мар ке тин гу” за реєстро ва но як юри дич ну осо бу. Очо лив
її к.�е.�н. Олек сандр Дей не га, а ди рек то ром став Олек сандр Гла ду нов. У
2007�р. як юри дич ну осо бу за реєстро ва но Чернівецьку об лас ну ор -
ганізацію на чолі з к.�е.�н Іри ною Ло ше нюк і ди рек то ром Олек сан д ром
Бес са ра бом.

У 2005�р. на 6�ій щорічній міжна родній кон фе ренції “Мар ке тинг в Ук -
раїні” відбу ло ся пе ре об ран ня керівних ор ганів УАМ. Пре зи ден том об ра но
ака деміка Ана толія Пав лен ка, віце�пре зи ден та ми – проф. Ал лу Ста -
ростіну, проф. Во ло ди ми ра Паніот то, проф. Ана толія Вой ча ка, ди рек то ра
РОО “УАМ” Олек сан д ра Гла ду но ва. До скла ду Ра ди УАМ увійшли ще 13
провідних мар ке то логів Ук раїни3. Іри ну Ли лик за твер ди ли як ге не раль но -
го ди рек то ра УАМ.
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3 ЧЛЕНИ РАДИ УАМ:

1. Павленко Анатолій Федорович � академік, президент УАМ.

2. Лилик Ірина Вікторівна � к. е. н., генеральний директор УАМ.
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У 2005�р. на 6�ій щорічній міжна родній кон фе ренції “Мар ке тинг в Ук -
раїні” та кож роз ши ре но місію УАМ, і на су час но му етапі її сфор му ль о ва -
но та ким чи ном:

� фор му ван ня цивілізо ва но го бізнес�се ре до ви ща в Ук раїні;
� про су ван ня і роз ви ток мар ке тин гу як чин ни ка, що виз на чає 

економічний роз ви ток і до б ро бут в Ук раїні;
� підтрим ка ма ло го і се ред ньо го бізне су шля хом уп ро ва джен ня мар ке

тин го вих за сад го с по дарської діяль ності;
� спри ян ня фор му ван ню цивілізо ва но го, про зо ро го, ком плек с но го

ме ханізму взаємодії між ор га на ми дер жав ної вла ди, нав чаль ни ми за кла да -
ми та бізне сом у сфері освіти для мар ке то логів. 

У 2005�р. УАМ ста ла чле ном ESOMAR – світо во го співто ва ри с т ва мар -
ке то логів і соціологів.

То го ж ро ку УАМ ста ла чле ном EMC – Євро пейської Мар ке тин го вої
Кон фе де рації, об’єднан ня національ них фа хо вих асоціацій у сфері мар ке -
тин гу.

3. Паніотто Володимир Ілліч, перший національний представник ESOMAR в Україні, президент компанії  

InMind � член Ради й віце�президент .

4. Чурілов Микола Миколайович, член Ради, генеральний директор TNS Ukraine, доктор соціологічних наук.

5. Федоришин Олександр Борисович, член Ради УАМ, канд. психол. наук

6. Синаюк Олег Юрійович, член Ради, президент компанії Ньюімідж груп (Харків).

7. Войчак Анатолій Володимирович, д. е. н, ректор Міжнародного християнського університету, член Ради,

віце�президент.

8. Решетнікова Ірина Леонідівна, д. е. н., проф., КНЕУ, член Ради УАМ.

9. Заруба Віктор Якович, д. е. н.,  декан НТУ "Харківський політехнічний інститут".

10. Лилик Сергій Володимирович, керівник Інституту Маркетингу.

11. Гладунов Олександр Варфоломійович, виконавчий директор Рівненської обласної організації "Українська

Асоціація Маркетингу", член Ради та віце�президент. 

12. Решетілова Тетяна Борисівна, д. е. н., проф., голова Дніпропетровської обласної організації, член Ради.

13. Мороз Людмила Андріївна, к. е. н., голова Львівської обласної організації.

14. Карпенко Наталія Володимирівна, к. е. н, голова Полтавської обласної організації.

15. Старостіна Алла Олексіївна, д. е. н.,  віце�президент .

16. Макаренко Павло Миколайович, маркетинг�директор компанії "Інтеррибфлот".

17. Гостілова Світлана Олександрівна, маркетинг�директор ТОВ ЛТД "Володимир".

18. Яцишина Лариса Карпівна, к. т. н, голова Клубу маркетологів легкої промисловості.
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Роз ви ток са мо ре гу лю ван ня га лузі у сфері мар ке тин го вих досліджень. Куль -
ту ра та про це ду ри парт нер ства між дослідницькою ком панією та
підприємством в Ук раїні.

У 2001�р. керівни ки ве ли ких агенцій ви с ту пи ли ініціато ра ми адап тації
Стан дартів якості мар ке тин го вих досліджень EFAMRO (EMRQS). На пер -
шо му засіданні клу бу ди рек торів дослідницьких ком паній при Ук -
раїнській Асоціації Мар ке тин гу, що відбу в ся 2000�р., бу ли при сутні ли ше
три ди рек то ри відо мих агенцій – Олек сандр Фе до ри шин
(GfK�ЮКРЕЙН), Ігор Тка чен ко (TNS Ukraine), проф. Ми ко ла Чу ри лов
(TNS Ukraine), а та кож де кан фа куль те ту управління бізнесом НТУ
“Харківський політехнічний інсти тут” проф. Віктор За ру ба та ге не раль -
ний ди рек тор УАМ доц. Іри на Ли лик. Са ме тоді прий ня то рішен ня про те,
що агенції до б ровільно виз на ють Стан дар ти якості мар ке тин го вих
досліджень УАМ, роз роб лені на ос нові Стан дартів EFAMRO, що їх виз на -
но у більшості країн світу. Стан дар ти якості мар ке тин го вих досліджень
УАМ є обов’яз ко ви ми для по над 60 агенцій – членів УАМ (реєстраційний
но мер у Дер жав но му комітеті Ук раїни з пи тань технічно го ре гу лю ван ня та
спо жив чої політи ки ДП “УкрНДНЦ” СОУ 91.12.0�21708654�001�2002);
текст розміще но у вільно му до ступі на веб�сторінці УАМ.

За твер д жен ня Стан дартів якості мар ке тин го вих досліджень відбу ло ся
на Все ук раїнській міжна родній кон фе ренції “Мар ке тинг в Ук раїні” 22
лю то го 2002�р.

У 2003�р. здійсне но офіційний пе ре клад ук раїнською мо вою
Керівництв і Ди рек тив ESOMAR (за фінан со вої підтрим ки По соль ст ва
Ко ролівства Нідер ландів в Ук раїні); текст та кож пе ре бу ває у вільно му до -
ступі на веб�сторінці УАМ4.

Для Ук раїни пе ре клад і прий нят тя стан дартів ESOMAR на бу ли особ ли -
во го зна чен ня. Роз ви ток рин ку істот но підви щив по пит на фахівців із
мар ке тин го вих досліджень, що при зве лое до роз вит ку си с те ми освіти й
підви щен ня вимог до за галь но го рівня кваліфікації дослідників. Ри нок та -
кож має “відсіюва ти” не до стат ньо кваліфіко ва них про вай дерів мар ке тин -
го вих по слуг. Про те про цес цей відбу вається ду же по сту по во; бізнес ча с то
сам не має до стат ньої підго тов ки й не ви ко нує ролі ви мог ли во го відбо ру
про фесіоналів�дослідників. 

Важ ливість прий нят тя Стан дартів і до три ман ня про вай де ра ми
дослідницьких по слуг міжна род них норм про ва джен ня діяль ності
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засвідчи ли події під час По ма ран че вої ре во люції. По при всі не га раз ди, се -
ред дослідників (у да но му разі соціологів) на оч но про де мон стро ва но, що
досліджен ня є про дук том, який по тре бує до три ман ня влас них ви мог
якості. “Про фесійні стан дар ти розділя ють нас із по гля ду ети ки та са мо ре -
гу ляції, роб лять по даль ше вре гу лю ван ня не потрібним”, – так про ко мен -
ту вав у 2003�р. прий нят тя Керівництв і Ди рек тив ESOMAR як обов’яз ко -
во го до ку мен ту для дослідницьких ком паній – членів УАМ Фре дерік
Нок хоф5, пре зи дент ESOMAR6. 

На ступ ним кро ком із фор му ван ня си с те ми са мо ре гу лю ван ня га лузі ста -
ло прий нят тя Ре ко мен дацій Ук раїнської Асоціації Мар ке тин гу з про ве -
ден ня тен дерів на за мов лен ня мар ке тин го вих досліджень, які прий ня то 18
трав ня 2007�р. на кон фе ренції “Клієнти та дослідни ки: діалог і взаємо ро -
зуміння”7. Прий нят тя цьо го до ку мен ту ініціюва ли дослідницькі ком панії
внаслідок збільшен ня кількості “оман них” тен дерів. Згідно з прий ня ти ми
Ре ко мен даціями8 тен дер – це пись мо во оформ ле ний за пит на про ве ден ня
досліджен ня, який на да ють що най мен ше двом учас ни кам рин ку. Та ким
чи ном, як що За мов ник офіційно не за про шує до участі у тен дері, але “дає
на про ра ху нок” про ект декільком ком паніям (більше від однієї), то ця дія
є тен де ром, навіть як що За мов ник та ким йо го не на зи ває (а на зи ває, на -
при клад, за пи том на про по зицію). В об го во ренні до ку мен ту взя ли участь
по над 20 ком паній – за мов ників мар ке тин го вих досліджень. Не обхідність
прий нят тя та ко го до ку мен ту підкрес лю ва ла ся та кож ба жан ням клієнтів
зміцни ти й зро би ти про зо ри ми та обов’яз ко ви ми сумлінні взаєми ни ще у
період за мов лен ня досліджень. На го ло ше но на то му, що не при пу с ти мим є
ор ганізо ву ва ти тен дер із ме тою:
1) впли ву на сво го по пе ред ньо го (постійно го) підряд ни ка умо ва ми, за про -
по но ва ни ми інши ми ком паніями під час йо го про ве ден ня;
2) пе ревірки по точ но го ста но ви ща цін на рин ку;
3) на дан ня ре зуль татів тен де ру й інфор мації, от ри ма ної під час йо го про -
ве ден ня, іншим ор ганізаціям і при ват ним осо бам;
4) із будь�якою іншою ме тою, крім ви бо ру підряд ни ка.

Ос новні статті Ре ко мен дацій сто су ють ся змісту та про це ду ри по дан ня
дослідницько го бри фу. Так, за для вста нов лен ня парт нерських відно син

5 Фредерік Нокхоф, президент ESOMAR, 2002�2005 рр.
6 Директиви та Керівництва ESOMAR/ Упор.: д. е. н, академік А. Ф. Павленко, к. е. н. І. В. Лилик, переклад з
англ. під кер�вом канд. пед. наук Ю. М. Друзь. � К.: Вид�во Української Асоціації Маркетингу, 2003. � 180 с.
7 Схвалено конференцією ВГО "УАМ" "Клієнти та дослідники: діалог і взаєморозуміння" 18 травня 2007 р.,
протокол №9.
8 Рекомендації Української Асоціації Маркетингу з проведення тендерів на маркетингові дослідження //
Маркетинг в Україні. � 2007. � №3. � С. 59�60.
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ком панії�за мов ниці ре ко мен до ва но для ви бо ру учас ників май бут ньо го
тен де ру вив чи ти си ту ацію на рин ку мар ке тин го вих досліджень, ви я ви ти
ос новні спеціалізо вані ком панії, їхнє по зиціону ван ня. Щоб от ри мані
відо мості бу ли мак си маль но до сте мен ни ми, доцільним є ко ри с ту ва ти ся
об’єктив ни ми дже ре ла ми інфор мації, звер та ти ся по довідки до про -
фесійних об’єднань (на при клад, УАМ), оз най ом лю ва ти ся з ог ля да ми у
ЗМІ. До важ ли вої на ле жить та ка інфор мація про по тенційно го учас ни ка:
� досвід ро бо ти на рин ку;
� ре пу тація;
� пе релік успішних про ектів;
� пе релік клієнтів;
� ви ко ри с то ву вані ме то ди ки й тех но логії про ве ден ня досліджень.

Ре ко мен до ва но та кож у дослідницько му брифі на да ти та ку інфор мацію,
для то го щоб дослідницька про по зиція бу ла підго тов ле на більш фа хо во та
з мен ши ми ча со ви ми й людськи ми ви т ра та ми. 

Та ким чи ном, ре ко мен до ва ний пе релік пи тань, що ма ють бу ти з’ясо -
вані в умо вах тен де ру (бриф і умо ви про ве ден ня тен де ру мо жуть бу ти
об’єднані в од но му до ку менті й по винні бу ти єди ни ми для всіх учас ників):
1) інфор мація про ком панію – на зва, сфе ри діяль ності, ко рот ка історія
роз вит ку, ос новні гру пи спо жи вачів;
2) ре алізо вані то ва ри, ви роб лю вані/про по но вані брен ди, на да вані по слу -
ги;
3) ос новні цілі досліджен ня; рішен ня, які пе ред ба че но прий ня ти на
підставі ре зуль татів досліджен ня;
4) зав дан ня досліджен ня (відповіді на які пи тан ня ма ють бу ти от ри мані у
ході досліджен ня);
5) опис уже на яв ної інфор мації (гіпо те зи, що підля га ють пе ревірці);
6) очіку вані ре ко мен дації від ре зуль татів досліджен ня;
7) опис цільо вої ау ди торії досліджен ня (досліджу ва но го про дук ту/на пря -
му);
8) гео графія досліджен ня із за зна чен ням кон крет них міст/регіонів і/або
ви мог до регіональ но го фор ма ту пре зен ту ван ня да них;
9) терміни та фор ма на дан ня про по зиції на про ве ден ня досліджен ня та
йо го ре зуль татів;
10) термін прий нят тя рішен ня про вибір Ви ко нав ця;
11) бюд жет про ве ден ня досліджен ня;
12) пе релік да них про агенцію, що не обхідно на да ти;
13) кри терії, на підставі яких бу де об ра но ви ко нав ця досліджен ня;
14) кон тактні дані (ПІБ, по са да, те ле фон, елек трон на ад ре са) кон такт ної
осо би й осо би, що прий має рішен ня.
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Під час про ве ден ня тен де ру всі учас ни ки, а та кож ком панія�за мов ни ця
по винні до три му ва ти ся про фесійної ети ки. Як що в умо вах або брифі тен -
де ру містить ся конфіденційна інфор мація, за мов ник зо бов’яза ний за зда -
легідь у пись мо во му виг ляді по пе ре ди ти про це всіх учас ників, аби уник -
ну ти по даль ших різно чи тань. Учас ни ки тен де ру не по винні на далі
ви ко ри с то ву ва ти от ри ма ну інфор мацію не за леж но від ре зуль татів тен де ру.
В особ ли вих ви пад ках є мож ли вим підпи сан ня спеціаль но роз роб ле но го
до го во ру.

Ба га то що з пе реліче но го підпа дає під опис очіку вань клієнта від
дослідників. Так са мо клієнт очікує і зво рот но го зв’яз ку про хід ве ден ня
про ек ту, і парт нерських відно син. Од нак на сам пе ред клієнт хо че одер жа -
ти надійну й до сте мен ну інфор мацію, оскільки во на є од ним із дже рел
прий нят тя стра тегічних рішень. При цьо му в уяв ленні клієнта от ри му ва на
ним інфор мація по вин на ма ти виг ляд не розрізне но го по то ку да них, а
кон цен т ро ва но го ви тя гу ос нов них ре зуль татів. Клієнт очікує, що
дослідник зуміє відки ну ти “шу ми” та про ран гу ва ти от ри ма ну інфор мацію
за леж но від її важ ли вості для клієнта.
Агенція зав жди че кає ре акції на досліджен ня, ад же це ду же важ ли ва скла -
до ва ефек тив ної взаємодії. При род но, що від будь�яко го парт не ра, у то му
числі й від за мов ни ка, дослідник че кає парт нерських відно син, які, зо к ре -
ма, пе ред ба ча ють до три ман ня таймінгу та своєчас ну оп ла ту. Са ме у цьо му
на прямі роз ви ва ти меть ся са мо ре гу лю ван ня рин ку мар ке тин го вих
досліджень у май бут ньо му.
Ба га то дослідницьких ком паній сьо годні дек ла ру ють на явність кон суль -
таційних по слуг. Це є цілком ви п рав да ним, оскільки логіка роз вит ку рин -
ку дослідницьких по слуг справді пе ред ба чає на явність кон сал тин гу. Од -
нак на прак тиці кон сал тинг дослідницьких агенцій іще за ли шає ба жа ти
кра що го. Ми пе ре ко нані, що зав дан ня агенції – не тільки про ве с ти
досліджен ня, а й на йо го підставі до по мог ти клієнтові прий ня ти пра виль -
не бізнес�рішен ня. Ко жен клієнт че кає від дослідни ка орієнтації у йо го
бізнесі та спеціаль но го підхо ду до сво го бізне су9. Клієнти ви ма га ють, щоб
досліджен ня пе ре ста ли бу ти про сто оп ра цю ван ням інфор мації про рин ки,
а ста ли чин ни ком прий нят тя рішень. 

9 Пипич О., Ковальська О. "Заручитися" з клієнтом ?!.. (Досвід взаємодії компанії Макдональдз із

дослідниками) // Маркетинг в Україні. � 2007. � №4. � С. 31�32.
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Са мо ре гу лю ван ня мар ке тин гу у сфері підго тов ки кадрів і нав чан ня
Співпра ця з ви ша ми дає змо гу виріши ти проб ле му фор му ван ня
кваліфіко ва ної гро ма ди мар ке то логів за зро с тан ня по пи ту на мар ке то -
логів підприємств, пе ред яки ми по став ле но ба га то зав дань: від виз на чен -
ня стра тегії роз вит ку підприємства до ви ко нан ня опе ра тив них зав дань із
ре алізації про грам про су ван ня про дуктів на ри нок. Про тя гом ос танніх
кількох років по сту по во відбу вається усвідом лен ня тих ви мог, які ста вить
пе ред освітянською сфе рою за лу чен ня Ук раїни до за галь ноєвро пейсько го
Бо лонсько го про це су. Од на з кар ди наль них проб лем, що ви су вається на
пе редній план са мим жит тям, – це по до лан ня (або при наймні змен шен -
ня) прірви між вишівськи ми нав чаль ни ми про гра ма ми та си с те мою їх
вик ла дан ня, з од но го бо ку, й ре аль ни ми за пи та ми рин ку – з іншо го. 
Світо вий досвід свідчить: освітянська діяльність за всієї спе цифічності –
це теж бізнес, що підпо ряд ко вується за галь ним за ко нам рин ку. Ук раїна ж
сьо годні пе ре бу ває на важ ко му етапі, що пов’яза ний із по чат ком зміни
світог ля ду що до ролі нав чаль них за кладів, ме ханізмів уп равління
освітньою сфе рою та взаємозв’язків із рин ком праці. Універ си те ти, в яких
по над де ся тиліття вик ла дається мар ке тинг і здо бу ва ють фах ти сячі дип ло -
мо ва них спеціалістів, по чи на ють за мис лю ва ти ся над ціка ви ми пи тан ня -
ми: а що ж та ке мар ке тинг в освіті? що та ке мар ке тинг для них са мих10?

В Ук раїні ста ном на 01.01.2008�р. прой шли ак ре ди тацію на пра во на дан ня дип -
ло му мар ке то ло га по над 200 нав чаль них за кладів. 

Відмінність про грам та ек за менів фа хо вої (га лу зе вої) асоціації від про грам та ек -
за менів універ си тетів по ля гає у то му, що го ло вну ува гу тут на да ють прак тич но му
досвідові, вмінню за сто со ву ва ти на буті знан ня. У про цесі фор му ван ня змісту ек -
за менів зв’язок із ком паніями ви с ту пає як обов’яз ко ва умо ва. А для от ри ман ня
сер тифікатів різно го рівня ви су ва ють ся різні ви мо ги що до прак тич но го досвіду.

Для ре алізації та ких про ектів потрібно ста ва ти по вно п рав ни ми чле на ми світо -
вих асоціацій фахівців, ме тою діяль ності яких є впро ва джен ня ме ханізмів підви -
щен ня кваліфікації, роз роб лен ня кваліфікаційних ви мог для фахівців і співпра ця
з універ си те та ми що до впро ва джен ня нав чаль них про грам для підго тов ки до
скла дан ня іспитів на відповідність кваліфікаційним ви мо гам. 

Вод но час, аналізу ю чи до ку мен ти ESOMAR та MRA (Marketing Research
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10 Са ме для об го во рен ня цих пи тань 2005 р. у Дніпро пе т ровську на кон фе ренції "Мар ке тинг освіти" зібра ли ся

вик ла дачі (37 док торів на ук і про фе сорів, 42 кан ди да ти на ук і до цен ти, 26 вик ла дачів без на уко во го сту пе ню, за га -

лом пред став ле но 14 регіонів Ук раїни). Їхніми співроз мов ни ка ми (що на разі для Ук раїни є не ти по вим) бу ли діячі

бізне су. Крім то го, у кон фе ренції взя ли участь на уковці зі США, Польщі та Росії, пред став ни ки Міністер ства освіти

і на уки Ук раїни, а та кож ге не раль ний ди рек тор ВГО "УАМ". Кон фе ренція прой шла за фінан со во го спри ян ня

Міжна род но го фон ду "Відро джен ня" (Про гра ма "Схід�Схід").



Association), ми ба чи мо інший підхід до виз на чен ня функцій дослідників, кон -
суль тантів і мар ке то логів. Фа хові об’єднан ня, виз на ча ю чи функції дослідників і
кон суль тантів, не об ме жу ють ся ди ше ме не джерськи ми функціями. У табл.�3 на -
ве де но кваліфікаційні ви мо ги до дослідників vs кон суль тантів, із яких ми ба чи мо,
що ве ли ка ува га на дається аналітич ним здібно с тям як дослідників, так і кон суль -
тантів.

На укові сту пені, підтвер д жені дип ло ма ми або
сер тифіка та ми

Док тор на ук (PhD – порівнян ня умов не)
Кан ди дат на ук (PhD + сфе ра або дослідник, PhD
Researcher)

MSc (Master of science), магістр точ них та уп -
равлінських на ук
MA (Master of Arts), магістр гу манітар них і ма те ма -
тич них на ук
(за ле жить від спеціалізації та ста ту су універ си те ту)

BA (Bachelor of Arts), ба ка лавр ми с тецтв у га лузі
гу манітар них або ма те ма тич них на ук 
BSc (Bachelor of science), ба ка лавр інже нер них
спеціаль но с тей, хімії, пси хо логії (при клад ної) то що
BL (Bachelor of Law), ба ка лавр пра ва

Кваліфікаційні сер тифіка ти (дип ло ми)

Сту пень виз на но го мар ке то ло га RM

Сер тифікат/дип лом рівня C: керівник відділу
мар ке тин гу, ди рек тор із мар ке тин гу
Про гра ма рівня B: провідний фахівець відділу
мар ке тин гу (для ве ли ких підприємств)

Сер тифікат/дип лом рівня A: фахівець відділу
мар ке тин гу, здат ний кваліфіко ва но ви ко ну ва ти
ро бо ту під керівниц твом 

Скла де но на ос нові:
1. Ма г дюк�Л.�Б. Си с те ма освіти у Спо лу че них Шта тах Аме ри ки// Про фесійна освіта в мар ке тин гу:
освітньо
кваліфікаційні ви мо ги. Ма теріали ро бо чо го семіна ру ВГО “Ук раїнська Асоціація Мар ке тин гу”,
м. Київ, 23
24 черв ня 2005�р. / Під на уко вою ре дакцією І.�В.�Ли лик, С.�В.�Ли ли ка. – К.: Ук раїнська
Асоціація Мар ке тин гу, 2005. – С.�16
20.
2. Ско ро ба га тих�І.�І. Ком плек с на мо дель фахівця з мар ке тин гу: де ся тилітній досвід досліджень РЕА ім.
Г.�В.�Пле ха но ва // Про фесійна освіта в мар ке тин гу: освітньо
кваліфікаційні ви мо ги. Ма теріали ро бо чо -
го семіна ру ВГО «Ук раїнська Асоціація Мар ке тин гу», м. Київ, 23
24 черв ня 2005�р. / Під на уко вою ре -
дакцією І.�В.�Ли лик, С.�В.�Ли ли ка. – К.: Ук раїнська Асоціація Мар ке тин гу, 2005. – С.�45
49.

Таб ли ця 2
Си с те ма освіти та си с те ма кваліфікаційних сер тифікатів (дип ломів)
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На успішних вітчиз ня них підприємствах і фірмах на працьо ва но ва го мий
досвід з удо с ко на лен ня уп равління та підви щен ня ефек тив ності ро бо ти зав дя ки
за лу чен ню ви со ко к валіфіко ва них фахівців. Здійсне ний на ми моніто ринг уп -
равління мар ке тин го вою діяльністю в різних сфе рах еко номіки ви я вив, що в Ук -
раїні ви ко ри с то ву ють по над 50 най ме ну вань по сад відповідно го профілю.
Підприємства і фірми різних га лу зей еко номіки відпрацьо ву ють власні стан дар ти
сер тифікації пер со на лу на підставі про фесійних ком пе тенцій.

Пер шим важ ли вим кро ком підго тов ки кваліфіко ва них фахівців із мар ке тин гу
у ви шах є за своєння дис циплін ба ка лаврсько го цик лу та на бут тя прак тич них на -
ви чок у ви ко нанні по са до вих обов’язків на рівні фахівця відділу мар ке -
тин гу. Відповідно до чин них в Ук раїні ви мог до підго тов ки ба ка лаврів та
ко ла їхньої про фесійної діяль ності, а та кож у світлі ро бо ти у ме жах EMC,
на яв них на вітчиз ня них підприємствах і фірмах стан дартів сер тифікації
мар ке то логів та їхніх про фесійних ком пе тенцій, у ме жах діяль ності Секції
мар ке тин гу На уко во�ме то дич ної комісії Міністер ства освіти і на уки Ук -
раїни з на пря му “Еко номіка і підприємниц тво” підго тов ле но про ект про -
фесійних ком пе тенцій, які ма ють опа ну ва ти ви пуск ни ки�ба ка ла в ри
спеціаль ності “Мар ке тинг”12 і ви пуск ни ки�магістри спеціаль ності “Мар -
ке тинг”13.

Кваліфікаційний комітет ВГО “УАМ”,14 вив чив ши за пи ти від ре к ру тин -
го вих агенцій, виз на чив “По са дові функції (обов’яз ки) мар ке то ло га” ба -
зо во го та уп равлінсько го рівнів. До Кваліфікаційно го коміте ту ВГО УАМ
за лу че но 31 осо бу, се ред яких – керівни ки дослідницьких і кон сал тин го -
вих дослідницьких агенцій (7 осіб), керівни ки підприємств/де пар та ментів
мар ке тин гу (5 осіб), пред став ни ки гро мадських ор ганізацій (6 осіб),
провідні вик ла дачі з мар ке тин гу (8 осіб), керівни ки регіональ них ор -
ганізацій ВГО УАМ (3 осо би). По са дові функції (обов’яз ки) об го во ре но та
прий ня то за ос но ву на Тре ть о му Все ук раїнсько му Фо румі “Про мис ло вий
мар ке тинг” 13 черв ня 2008�р15. По са дові функції мар ке то ло га ба зо во го
рівня сто су ють ся осіб, що обійма ють по са ду фахівця відділу мар ке тин гу, а
у разі скла дан ня спеціалізо ва них іспитів – та кож відділів: мар ке тин го вих
досліджень, рек ла ми, PR, логісти ки, ви с тав ко вої діяль ності.
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Маркетинг в Україні. � 2007. � №1.� стор. 52�59
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14 Кваліфікаційний комітет ВГО УАМ створено 5 лютого 2008 р. на Засіданні Ради ВГО УАМ
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15 Роздаткові матеріали Третього Всеукраїнського Форуму "Промисловий маркетинг" 13 червня
2008 р. / Українська Асоціація Маркетингу. � 2008. � 120 с. 



Крім то го, по са дові функції мар ке то ло га ба зо во го рівня є еле мен том
функцій ме не джерів (ди рек торів, їхніх за ступ ників) ма лих і се редніх
підприємств, на яких не має ок ре мо го відділу (служ би) мар ке тин гу.

На по са ду фахівця відділу мар ке тин гу ре ко мен ду ють осіб, які ма ють фа -
хо ву освіту (ба ка лавр, спеціаліст, магістр) та/або підтвер д жен ня своєї
ком пе тенції кваліфікаційним сер тифіка том фа хо вої га лу зе вої ор ганізації. 

На явність ста жу прак тич ної ро бо ти на ба зо во му рівні не є обов’яз ко -
вою умо вою. 

По са дові функції мар ке то ло га уп равлінсько го рівня сто су ють ся осіб,
що обійма ють по са ду керівни ка відділу/служ би мар ке тин гу, а у разі скла -
дан ня спеціалізо ва них іспитів – та кож відділів: мар ке тин го вих
досліджень, рек ла ми, PR, логісти ки, ви с тав ко вої діяль ності, уп равління
брен да ми.

По са дові функції мар ке то ло га уп равлінсько го рівня та кож є еле мен том
функцій ме не джерів (ди рек торів, їхніх за ступ ників) ма лих і се редніх

Кваліфікаційні ви мо ги до дослідни ка

Ма ти досвід про ве ден ня досліджень

Пла ну ва ти про цес досліджень

Роз роб ля ти ди зайн досліджен ня
Фор му ва ти вибірку

Во лодіти ме то да ми зби ран ня інфор мації

Ору ду ва ти вимірю валь ним інстру мен тарієм
Аналізу ва ти от ри ма ні да ні

Уп рав ля ти досліджен ня ми (research management)

Про во ди ти Інтер нет
досліджен ня

Ма ти на вич ки пре зен тації ре зуль татів
досліджень, уміти пред ста ви ти ре зуль та ти

досліджень

Зна ти ос но ви мар ке тин гу та вміти їх інтер п ре ту -
ва ти для про ве ден ня досліджень

Кваліфікаційні ви мо ги до кон суль тан та

Ма ти до бру ака демічну (кла сич ну) освіту

Ма ти досвід ро бо ти у даній га лузі (для якої на -
дається кон сал тинг)

Ма ти добрі на вич ки спілку ван ня та лідерські
якості

Скла де но на ос нові: 
1. Кваліфікаційні ви мо ги до дослідни ка / Ви мо ги спільної Сер тифікаційної про гра ми ESOMAR, MRA
(Marketing Research Association), яка про хо дить у The University of Georgia (USA) [Елек трон ний ре сурс] /

За го ло вок з ек ра ну 
 режим доступу www. principlesofmarketingresearch.org
2. Researches V Consultant by Pob Does/  Research World 
 2006 y
 . March
 P. 38
39

Таб ли ця 3 
Кваліфікаційні ви мо ги до дослідни ка і кон суль тан та
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По са дові функції (обов’яз ки) мар ке то логів
(кваліфікаційний рівень – фахівець відділу мар -

ке тин гу на підприємстві)

� бе ре участь у роз роб ленні мар ке тин го вої та
ціно вої політи ки;

� скла дає мар ке тин гові пла ни на ко рот ко -
терміно ву пер спек ти ву;

� бе ре участь у підго товці бізнес
планів;
� бе ре участь в оп ра цю ванні мар ке тин го вої стра -

тегії;
� вив чає цільо вий ри нок, спо жи вачів, їхні мо ти -

вації та тен денції роз вит ку по пи ту;
� досліджує чин ни ки, що впли ва ють на збут,

аналізує ре зуль та ти збу то вої політи ки; 
� бе ре участь у роз роб ленні за ходів сти му лю -

ван ня збу ту;
� здійснює моніто ринг й аналізує діяльність

кон ку рентів;
� го тує про по зиції що до підви щен ня якості та

поліпшен ня спо жив чих вла с ти во с тей то варів
або по слуг з ура ху ван ням соціаль но
де мо -
графічних ха рак те ри с тик різних груп спо жи -
вачів, ди наміки їхніх при бутків, не обхідних
ре сурсів і ви т рат то що;

� го тує про по зиції що до змін і роз вит ку то вар -
но го асор ти мен ту;

� го тує ба зові дані для мар ке тин го во го аналізу;
� обґрун то вує інстру мен тарій мар ке тин го во го

досліджен ня;
� скла дає кре а тивні бри фи;
� бе ре участь у підго товці медіа
планів;
� аналізує ком плекс мар ке тин го вих ко -

мунікацій;
� бе ре участь у підго товці планів роз вит ку інте -

г ро ва них мар ке тин го вих ко мунікацій;
� бе ре участь у підго товці планів рек лам ної

кам панії;
� досліджує ка на ли роз поділу;
� бе ре участь у роз роб ленні схем по ста чан ня

то ва ру до кінце во го спо жи ва ча;

По са дові функції (обов’яз ки) мар ке то логів
(кваліфікаційний рівень – керівник відділу мар -

ке тин гу на підприємстві / керівник ма ло го та се -
ред ньо го підприємства)

� роз роб ляє та зре алізо вує мар ке тин го ву
політи ку на підприємстві;

� роз роб ляє і пла нує мар ке тин гові за хо ди;
� оцінює ефек тивність мар ке тин го вих за ходів;
� роз роб ляє та про во дить внутрішні й зовнішні

мар ке тин гові досліджен ня;
� ста вить зав дан ня мар ке тин го вим агенціям,

оцінює якість їхньої ро бо ти й мож ливі мас -
шта би по ми лок;

� за без пе чує участь відділу в скла данні пер -
спек тив них і по точ них планів ви роб ниц тва та
ре алізації про дукції;

� роз роб ляє та впро ва джує си с те му зби ран ня
мар ке тин го вої інфор мації;

� ко ор ди нує діяльність усіх струк тур них
підрозділів підприємства що до зби ран ня й
аналізу еко номічної інфор мації;

� аналізує рин ко ве та кон ку рент не се ре до ви ще
з ура ху ван ням дер жав ної ре гу ля тор ної, мит -
ної, та риф ної, по дат ко вої політи ки то що;

� роз роб ляє про гра ми зі сти му лю ван ня збу ту
та фор му ван ня по пи ту;

� зор ганізо вує вив чен ня дум ки спо жи вачів,
здійснює кон т роль за усу нен ням вад, які за -
зна ча ють спо жи вачі;

� зор ганізо вує роз роб лен ня рек лам них стра -
тегій (як що не має ок ре мо го відділу рек ла ми);

� го тує про по зиції що до фірмо во го сти лю й
оформ лен ня рек лам ної про дукції (як що не має
ок ре мо го відділу рек ла ми); 

� бе ре участь у роз роб ленні про по зицій що до
зміни технічних та інших ха рак те ри с тик про -
дукції;

� здійснює ме то дич не керівниц тво ди лерською
ме ре жею;

� за без пе чує ме то дич не керівниц тво
діяльністю відділу про дажів;

Таб ли ця 4
По са дові функції (обов’яз ки) мар ке то логів



� те с тує тор го вельні мар ки, аналізує ета пи їхньо -
го життєво го цик лу; 

� бе ре участь у роз роб ленні карт по зиціону ван -
ня брендів;

� бе ре участь у скла данні аналітич них звітів за
ре зуль та та ми діяль ності підприємства та йо го
підрозділів.

� за без пе чує ме то дич не керівниц тво ро -
бо тою сервісних центрів;

� на гля дає за пра вильністю зберіган ня й
транс пор ту ван ня про дукції;

� фор мує стра тегію роз вит ку брен ду,
аналізує по каз ни ки брен ду, вно сить
про по зиції що до їхньо го ко ри гу ван ня
(як що не має ок ре мо го відділу
бренд
ме нед ж мен ту);

� роз роб ляє про по зиції що до ціно ут во -
рен ня й по зиціону ван ня;

� роз роб ляє про по зиції що до роз вит ку й
ко ри гу ван ня асор ти мент но го ря ду;

� вно сить про по зиції та бе ре участь у
скла данні бюд же ту підприємства.

Скла де но на ос нові:
1. Долж но ст ная ин струк ция cпе ци а ли с та по мар ке тин гу [Елек трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://standart.com.ua. – За го ло вок з ек ра ну.
2. Долж но ст ная ин струк ция ди рек то ра пред при ятия долж но ст ная ин струк ция на чаль ни ка от де ла мар ке -
тин га [Елек трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://standart.com.ua. – За го ло вок з ек ра ну.
3. Долж но ст ная ин струк ция тор го во го пред ста ви те ля [Елек трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://standart.com.ua. – За го ло вок з ек ра ну.
4. Долж но ст ная ин струк ция за ве ду ю ще го объ ек том роз нич ной тор гов ли [Елек трон ний ре сурс]. – Ре -
жим до сту пу: http://standart.com.ua. – За го ло вок з ек ра ну.
5. Долж но ст ная ин струк ция за ве ду ю ще го сек ци ей (от де лом) объ ек та роз нич ной тор гов ли [Елек трон ний
ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://standart.com.ua. – За го ло вок з ек ра ну.
1. Долж но ст ная ин струк ция за ве ду ю ще го скла дом тор го во го пред при ятия [Елек трон ний ре сурс]. – Ре -
жим до сту пу: http://standart.com.ua. – За го ло вок з ек ра ну.
2. Долж но ст ная ин струк ция за ме с ти тель ком мер че с ко го ди рек то ра [Елек трон ний ре сурс]. Ре жим до -
сту пу: http://standart.com.ua. – За го ло вок з ек ра ну.
3. Долж но ст ная ин струк ция ме не дже ра по рек ла ме [Елек трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://standart.com.ua. – За го ло вок з ек ра ну.
4. Долж но ст ная ин струк ция на чаль ни ка от де ла по свя зям с об ще ствен но с тью [Елек трон ний ре сурс]. –
Ре жим до сту пу: http://standart.com.ua. – За го ло вок з ек ра ну.
5. Долж но ст ная ин струк ция на чаль ни ка от де ла сбы та [Елек трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://standart.com.ua. – За го ло вок з ек ра ну.
6. Долж но ст ная ин струк ция рек лам но го аген та [Елек трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://stan-
dart.com.ua. – За го ло вок з ек ра ну.
7. Долж но ст ная ин струк ция эко но ми с та по сбы ту [Елек трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://stan-
dart.com.ua. – За го ло вок з ек ра ну.
8. Аналіз ого ло шень що до заміщен ня по сад на сай тах www.job.ua, www.robota.com.ua про тя гом
2006
2007�рр. (за галь на кількість про аналізо ва них ого ло шень – 480).

Продовження таблиці 4
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підприємств, на яких не має ок ре мо го відділу (служ би) мар ке тин гу.
На по са ду керівни ка відділу мар ке тин гу ре ко мен ду ють осіб, які ма ють

ви щу фа хо ву освіту і підтвер д жен ня своєї ком пе тенції кваліфікаційним
сер тифіка том фа хо вої га лу зе вої ор ганізації, а та кож стаж прак тич ної
діяль ності у сфері мар ке тин гу не мен ше від 3 років.

Вис нов ки
Мар ке тинг, оформ лю ю чись в ок ре му сфе ру діяль ності та на бу ва ю чи

всіх оз нак ок ре мої га лузі еко номіки, об’єктив но ви ма гає на яв ності ре гу -
ля тив них функцій. Оскільки но ва га лузь, на ща с тя, не ма ла міністерств за
умов то талітар ної еко номіки, то ре гу лю ван ня про цесів відбу ва ло ся шля -
хом ус та нов лен ня пра вил ве ден ня бізне су без по се ред ньо опе ра то ра ми
рин ку. Та кий про цес здо був на зву са мо ре гу лю ван ня. Про цес са мо ре гу лю -
ван ня га лузі ви ма гає ство рен ня керівно го ор га ну га лузі у виг ляді фа хо во -
го об’єднан ня, зав дан ням яко го є фор му ван ня нор ма тив них і са мо ре гу лю -
валь них до ку ментів, ство рен ня спри ят ли во го се ре до ви ща для
про ва джен ня мар ке тин го во го бізне су в ши ро ко му ро зумінні цьо го сло ва. 

Зав дан ням фа хо во го об’єднан ня що до са мо ре гу лю ван ня га лузі у сфері
на дан ня мар ке тин го вої освіти є ство рен ня умов для ви щих нав чаль них за -
кладів, що діють під впли вом уп ро ва джен ня дер жав них стан дартів ви щої
освіти та відповідно до ви мог ліцен зу ван ня й ак ре ди тації, для роз роб лен -
ня ефек тив них ме ханізмів уп равління якістю нав чаль но го про це су, в то му
числі із за лу чен ням пра це давців і сту дентів. Вва жа ю чи взаємодію нав -
чаль них, на уко вих і ви роб ни чих струк тур най важ ливішим чин ни ком
підви щен ня якості фахівців із ви щою освітою та ос но вою для роз вит ку
еко номіки регіонів, доцільним є ство рен ня на базі ви щих нав чаль них за -
кладів нав чаль но�на уко во�ви роб ни чих ком плексів, що за без пе чить си -
нер ге тич ний і ком плек с ний підхід до розв’язан ня проб лем аде к ват ності
рин ку освітніх по слуг і рин ку праці. 



ПРАКТИКО�ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ГРОМАДСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

БОРИС ВИХРИСТЕНКО,
пре зи дент ВГО “Ту ри с тич на Асоціація Ук раїни”

Дер жа ва вже дру ге де ся тиріччя не мо же виз на чи ти ся зі струк ту рою ту ри -
с тич ної га лузі: три ває пер ма нент на її ре ор ганізація. Уп равління ту риз мом за
цей час на бу ва ло різних іпо ста сей: і цен т раль но го ор га ну ви ко нав чої вла ди, й
де пар та мен ту, й адміністрації, а нині – служ би, при чо му в складі різних
міністерств.

Ка лей до с копічно зміню ва ли ся керівни ки, де які по вер та ли ся кілька разів.
І найбільшим ли хом бу ла їхня не ком пе тентність. Маємо па ра док саль не яви -
ще: щоб зай ма ти ся ту ри с тич ним бізне сом, тре ба ма ти при наймні три ро ки
ста жу. А щоб ке ру ва ти ним, виз на ча ти й ре алізо ву ва ти дер жав ну політи ку в
га лузі, мож на бу ти будь�ким. Іронічний вислів “хто мо же – пра цює, хто не
мо же – нав чає, хто не мо же нав ча ти – ке рує” – це про ту ризм.

За та ких умов пра цю ва ти важ ко: відчу ва ють ся вічні підо зри і про тидія;
ігно ру ють ся слушні про по зиції. Ще зовсім не дав но нас пе ресліду ва ли за са -
мостійну прин ци по ву по зицію. До хо ди ло до не при хо ва них по гроз. Хо ча
нічо го іншо го, ніж ба жан ня спри я ти роз вит кові вітчиз ня но го бізне су, в на -
ших дум ках і прак тич них діях не бу ло.

На сам пе ред по го во ри мо про участь у за ко нот ворчій ро боті. Асоціація
роз ро би ла та вне сла че рез суб’єктів за ко но дав чої ініціати ви до Вер хов ної Ра -
ди низ ку за ко но п ро ектів і про по зицій. При кро, але во ни ро ка ми ле жать там
без ру ху. До хо дить до аб сур ду: профільний комітет роз г ля нув важ ли вий для
га лузі про ект і ре ко мен ду вав йо го до дру го го чи тан ня, а відо мча струк ту ра –
ней мовірно, але факт – по дає за пе ре чен ня. До во дить ся мар ну ва ти час і зу -
сил ля, щоб не до лугі за пе ре чен ня бу ли відкли кані. Звісно ж, за ко но п ро ект,
який кон че не обхідний ви роб ни кові вітчиз ня но го тур п ро дук ту, ле жить без
ру ху.

Що п рав да, з історії відо мо: Ле о нар до да Вінчі ма лю вав ву с та своєї “Мо -
ни Лізи” 12 років. Про те як що ми та ки ми тем па ми роз роб ля ти ме мо й уп ро -
ва джу ва ти ме мо за ко ни й інші нор ма тив но�пра вові ак ти, то го резвісна ту ри с -
тич на кур ка, про яку всі по люб ля ють го во ри ти, так і здох не, не знісши
жод но го зо ло то го яєчка. 

Ба га то за пи тань ма ють ініціато ри кон фе ренції до ба зо во го За ко ну “Про
об`єднан ня гро ма дян”, на підставі яко го ство ре но й на шу Асоціацію. Від ча -
су прий нят тя (1992�р.) до ньо го вне се но 11 змін. На че й не ма ло, але на вряд чи
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за кон став від цьо го ліпшим. Я ска зав би так: За кон не те що за старів, – він
має зовсім інше спря му ван ня, що не співвідно сить ся з ме тою, ціля ми та зав -
дан ня ми профільних бізнес�асоціацій. То му, на на ше пе ре ко нан ня, мо ва має
йти про кон цепцію но во го За ко ну. У нас є її ба чен ня, й ми го тові над нею
пра цю ва ти за умо ви за зда легідь виз на че ної спільної по зиції.

Та кою не над то оп тимістич ною вий шла пре ам бу ла до те ми прак ти -
ко�пра во вих ас пектів діяль ності гро мадських ту ри с тич них ор ганізацій в Ук -
раїні. Ос нов ний вис но вок цьо го на пра цю ван ня та кий: низ ку функцій у ту -
ризмі дер жа ва має пе ре да ти гро мадській ор ганізації.

Спро буй мо ар гу мен ту ва ти це твер д жен ня. 
Проб ле ми, про які йдеть ся, бу ли пред ме том си с тем но го фун да мен таль -

но го вив чен ня та на уко во го досліджен ня на ших фахівців, а відповідну пра цю
з ме тою при вер нен ня ува ги та пож вав лен ня ди с кусії опубліко ва но у на уко во -
му ви данні Міністер ства юс тиції Ук раїни (№5 (67) 2007�р.).

Вив че но як діяльність, так і ок ремі функції по туж них й ав то ри тет них ту -
ри с тич них бізнес�асоціацій ба га ть ох країн світу (роз роб лен ня пра во вих ос -
нов рег ла мен ту ван ня відно син у сфері ту риз му – США (ASTA); за про ва -
джен ня у прак ти ку фінан со во го за хи с ту на да вачів і спо жи вачів тур пос луг за
ра ху нок ство рен ня відповідно го стра хо во го інсти ту ту, вдо с ко на лен ня уп -
равлінської си с те ми ту риз му та за без пе чен ня якості по слуг – Ве ли ко бри -
танія (ABTA); кон т роль над ту ри с тич ним рин ком, за хист прав ту ристів –
Японія (JATA); кон т роль за рівнем підго тов ки ту ри с тич них кадрів – Ту реч чи -
на (TURSAB); роз г ля ну то й інші країни Євро пи та Азії).

Ре зуль та ти про ве де но го порівняль но�пра во во го досліджен ня засвідчи -
ли, що вітчиз ня на історія ста нов лен ня й роз вит ку гро мадських ор ганізацій у
даній сфері є над то стро ка тою та по ки що, за не знач ним ви нят ком, ма ло пов -
чаль ною. 

З по чат ком фор му ван ня ту ри с тич но го рин ку про ва ди ла ся хиб на прак ти -
ка, ко ли такі ор ганізації ство рю ва ли ся під своїх керівників. До хо ди ло до
комічно го: осо бисті, при ватні інте ре си цих осіб по да ва ли ся від імені гро -
мадськості (во ни ра ди ли ся самі із со бою й ух ва лю ва ли потрібне для се бе
рішен ня). Зі звільнен ням керівни ка відхо ди ла у не бут тя й та ка, без пе -
ребільшен ня, вірту аль на гро мадська си ла. 

Ряд нинішніх об’єднань очо лю ють уже підприємці, й у їхній діяль ності
чітко про сте жується спря мо ваність на виїзний ту ризм. А звідси – не при хо ва -
на лобістська мо ти вація та як наслідок – ро бо та на еко номіку інших дер жав.
Усі ці гро мадські об’єднан ня нині не ма ють навіть та ко го звич но го ат ри бу ту,
як веб�сторінка. 

За га лом же на про шується та кий вис но вок. На сьо годні підприємства ту -



ри с тич ної га лузі у більшості країн світу пра гнуть кон соліду ва ти зу сил ля та
про фесійні інте ре си за для ко ор ди нації діяль ності та ре алізації спільних інте -
ресів, за хи с ту своїх прав і сво бод. По при національні відмінності у діапа зоні
функцій, прак тиці їхньо го здійснен ня й інші ло кальні особ ли вості, ме та
їхньо го ство рен ня та зав дан ня в ос нов но му збіга ють ся. 

Най го ловніша відмінність по ля гає у то му, що в за рубіжно му за ко но -
давстві віддав на закріпле но та ку для нас но вацію, як пра во здійснен ня гро -
мадськи ми ор ганізаціями ок ре мих функцій дер жав но го ор га ну. До лю цьо го
фе но ме ну мож на про сте жи ти на при кладі на шо го за ко но дав ства. І як що за
кор до ном цей фе но мен діє, то у нас він при ре че ний. 

У За коні “Про ту ризм” (1995�р.) пе ред ба ча ло ся ство рен ня об’єднань (або
асоціацій) суб’єктів ту ри с тич ної діяль ності (стат тя 5); ство рен ня Ра ди їхніх
пред став ників (стат тя 6) та Національ ної ра ди з ту риз му (стат тя 7). До речі,
цей міжвідо мчий ко легіаль ний ор ган як найліпше відповідав ком плек с но му
ха рак те рові ту риз му як га лузі та ви ду бізне су, опе ра тив но й у спільних інте ре -
сах вирішу ю чи проб ле ми на пе ре тині суміжних відомств.

У 2003�р. за ко но дав ство про ту ризм за зна ло нищівної руй нації. У так зва -
них змінах до За ко ну (від яко го ли ши ла ся хіба на зва) з’яви ла ся стат тя 28, що
місти ла на чеб то слуш ну но ве лу, але за своєю сутністю бу ла ли ше міра жем. 

Об’єднан ня суб’єктів ту ри с тич но го го с по да рю ван ня, згідно із за ду ма ми
за ко но дав ця, ма ють ство рю ва ти ся за для поліпшен ня в об слу го ву ванні ту -
ристів та ефек тив но го за без пе чен ня кор по ра тив ної діяль ності, що не су -
перечить ви мо гам дер жав ної політи ки. Да ної нор ми до те пер не ре алізо ва но і
не мо же бу ти ре алізо ва но, то му що чин ний За кон “Про об`єднан ня гро ма -
дян” ба зується на зовсім інших за са дах. Він істот но зву жує пра во суб`єктність
гро мадських ор ганізацій у га лузі ту риз му та їхніх учас ників. 

По слу го ву ю чись юри дич ною терміно логією, за зна че не мож на вик ла с ти
так: ви ник ла колізія, суспільство ви я ви ло ся не го то вим сприй ня ти но виз ну,
якої до да ли в на шу еко номіку но во с т во ре на ту ри с тич на га лузь і за ко но дав -
ство, що рег ла мен тує пи тан ня її функціону ван ня. 

Що до на уко во го ас пек ту проб ле ми, то такі об`єднан ня у те орії пра ва мо -
жуть ви с ту па ти у двох інсти туційних ви дах (фор мах): як об`єднан ня гро ма дян
(працівників ту ри с тич ної га лузі) відповідно до За ко ну “Про об`єднан ня гро -
ма дян” і як го с по дарські об`єднан ня підприємств ту ри с тич ної га лузі
відповідно до норм Го с по дарсько го ко дек су Ук раїни. 

Об`єднан ня ту ри с тич но го спря му ван ня так чи інак ше у своїй діяль ності
ма ють ке ру ва ти ся за зна че ни ми нор ма тив ни ми ак та ми, але з ура ху ван ням
особ ли во с тей статті 28 За ко ну Ук раїни “Про ту ризм”.

Да на стат тя, зно ву�та ки, містить колізію. По�пер ше, згідно зі ст.�118 Го -
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с по дарсько го ко дек су об`єднан ня підприємств мо жуть ут во рю ва ти ся ли ше зі
ста ту сом юри дич ної осо би. По�дру ге, учас ни ка ми та ко го го с по дарсько го
об`єднан ня та кож мо жуть ви с ту па ти ли ше підприємства – юри дичні осо би, а
не гро ма дя ни. Та ким чи ном, фізичні осо би�підприємці (ту ра ген ти, гіди�пе -
ре кла дачі, ек с кур со во ди, спор тивні інструк то ри, провідни ки та інші фахівці
ту ри с тич но го су п ро во ду, пе ред ба чені ст.�5 За ко ну “Про ту ризм”), поз бав лені
пра ва на участь у та ких про фесійних об`єднан нях.

Як що по гля ну ти на ви ди об`єднань, за про по но вані ук раїнським за ко но -
дав ством про об`єднан ня гро ма дян і Го с по дарським ко дек сом, та їхню пра во -
суб`єктність крізь приз му міжна род но го досвіду по ряд ку ство рен ня та ких
об`єднань (що ма ють уза галь не ну на зву не уря до вих ор ганізацій), їхніх
функцій, місця та ролі у ме ханізмі дер жав но го уп равління ту риз мом, фор му -
ван ня національ но го ту ри с тич но го рин ку, то мож на пе ресвідчи ти ся: во ни
“не впи су ють ся” у схе му при зна чен ня цих не уря до вих ор ганізацій са ме у ту -
ри с тичній га лузі. 

От ож, за підсум ка ми на ших досліджень маємо до стат ньо підстав за про -
по ну ва ти та кий вид об`єднан ня у га лузі ту риз му, який відповідав би своєму
при зна чен ню що до са мо ре гу лю ван ня на рин ку тур пос луг, ко ор ди нації діяль -
ності суб`єктів ту ри с тич но го підприємниц тва та об сто ю ван ня й за хи с ту прав
і про фесійних інте ресів турпідприємств, кон т ро лю за якістю на да них по слуг
і за сто су ван ня за ходів до по руш ників стан дартів якості об слу го ву ван ня то що.
Крім то го, він має об`єдна ти працівників ту ри с тич ної га лузі на пра вах член -
ства індивіду аль но го (цеб то для фізич них осіб, оскільки у ту ризмі зай ня то ба -
га то фахівців, ство ре них як фізичні осо би�підприємці, або та ких, що не є
суб`єкта ми ту ри с тич но го підприємниц тва) та ко лек тив но го (для ко лек тивів
підприємств ту ри с тич ної та суміжних га лу зей). 

Та ке об`єднан ня за ко номірним бу ло б наділи ти по вно ва жен ня ми, виз -
на че ни ми як За ко ном Ук раїни “Про об`єднан ня гро ма дян” (ст.�ст. 3, 20), так
і спеціаль ним За ко ном Ук раїни “Про ту ризм” (ст.�28). 

Відповідний про ект змін до за ко но дав ства ми підго ту ва ли, у 2005�р. вне -
сли до Кабіне ту Міністрів (ви пи са но про ект нор ми що до по ряд ку її ство рен -
ня, зав дань і функцій – ст. 28�1 За ко ну “Про ту ризм”), відсте жу ва ли йо го
про хо джен ня у різних інстанціях. Десь там він і за гу би в ся, що ми розцінюємо
як не го товність дер жа ви до ре аль ної співпраці з гро мадськи ми ор -
ганізаціями. Ми маємо намір че рез суб’єктів за ко но дав чої ініціати ви зно ву
по да ти про ект на роз г ляд, але вже без по се ред ньо до Пар ла мен ту.

Дру гий важ ли вий мо мент. Ав то ри цієї за ко но дав чої но ве ли, три ва лий
час (про тя гом ше с ти років) опе ру ю чи міжна род ною прак ти кою, на го ло шу -
ють на доцільності ство рен ня у нашій країні єди ної не уря до вої національ ної



ту ри с тич ної асоціації, що по ста ла б у ролі ко легіаль но го опо нен та з бо ку ту -
ри с тич но го рин ку в йо го по суті од но сто рон ньо му спілку ванні з дер жав ни ми
ор га на ми вла ди. Во на мог ла б узя ти на се бе кон солідаційну та пред став -
ницьку функції що до розрізне них ту ри с тич них підприємств, ста ти за со бом
вис лов лен ня та ре алізації їхніх спільних інте ресів і на пра цю вань, ініціюва ти
про ек ти змін до за ко но дав чих та інших нор ма тив но�пра во вих актів, спри я ти
роз вит ку вільної кон ку ренції та роз бу дові інфра с т рук ту ри га лузі. 

За ана логією раціональ ним ви дається фор му ван ня до б ровільних
асоціацій на регіональ но му та місце во му рівнях, які, з од но го бо ку, підпо ряд -
ко ву ва ли ся б національній асоціації, а з іншо го – без по се ред ньо співпра цю -
ва ли б із місце ви ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди з різно манітних пи тань ту -
риз му. 

Усе це в підсум ку спри я ло би ство рен ню зла го дже ної си с те ми пла ну ван -
ня та ре гу лю ван ня ту риз му, ста ло би дієвим ме ханізмом як ре алізації дер жав -
ної ту ри с тич ної політи ки відповідни ми ор га на ми вла ди, так і спри ян ня
суб`єктам го с по да рю ван ня, роз ши рив ши їхні мож ли вості в об сто ю ванні
своїх інте ресів і по зицій. 

За про по но ва ний варіант має де які ню ан си: з од но го бо ку, ту ри с тичні
гро мадські ор ганізації розрізнені та роз по ро шені; з іншо го – ство рен ня єди -
ної ор ганізації об ме жує пра во гро ма дян на сво бо ду об`єднан ня, га ран то ва не
Кон сти туцією.

За умов існу ван ня де сятків гро мадських об`єднань у га лузі ту риз му й на -
дан ня їм ок ре мих функцій дер жа ви в уп равлінні га луз зю бу де не про сто за без -
пе чи ти чітку й струн ку си с те му уп равління, ско ор ди но ваність і зла го дженість
дій. От ож, не обхідно бу ло би ство рю ва ти ще й на дор ган, який би своєю чер -
гою за без пе чив ко ор ди націю діяль ності всіх на яв них гро мадських ту ри с тич -
них ор ганізацій за для ви п ра цю ван ня уз го дже ної по зиції що до кож ної кон -
крет ної проб ле ми. 

З іншо го бо ку, зі ство рен ням та кої єди ної національ ної гро мадської ор -
ганізації об ме жу ва ти меть ся пра во гро ма дян Ук раїни – працівників ту ри с тич -
ної га лузі на сво бо ду об`єднан ня в інші гро мадські ор ганізації ту ри с тич но го
спря му ван ня, га ран то ва не ст.�36 Кон сти туції Ук раїни.

За та ких умов вва жаємо за доцільне не об ме жу ва ти кон сти туційно го пра -
ва гро ма дян на ство рен ня гро мадських об`єднань у га лузі ту риз му, а на да ти
од но му з на яв них сьо годні по туж них і дієвих гро мадських ту ри с тич них
об`єднань із все ук раїнським ста ту сом ок ремі функції дер жав но го уп равління
ту риз мом. Логічним бу ло б та кож за керівни ком та кої гро мадської ор ганізації
закріпи ти пра во на за лу чен ня йо го до скла ду до рад чих й інших ко легіаль них
ор ганів цен т раль но го ор га ну ви ко нав чої вла ди з пи тань ту риз му для на ла го -
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джен ня тісної та пред мет ної співпраці, а та кож до розв`язан ня проб лем роз -
вит ку вітчиз ня но го ту риз му з ме тою всебічно го вра ху ван ня дум ки ту ри с тич -
ної гро мадськості під час прий нят тя рішень.

На на шу дум ку, та ке об`єднан ня, – зва жа ю чи на кон крет ну си ту ацію,
світо вий досвід і ре аль ний вплив на ри нок тур пос луг і йо го учас ників, – на -
ле жить виз на чи ти як са мо ре гу ля тив ну ор ганізацію в га лузі ту риз му, що є не -
уря до вою, не ко мерційною ор ганізацією, яка об`єднує на до б ровільних за са -
дах юри дич них і фізич них осіб, що здійсню ють ту ри с тич ну або суміжні з
ту риз мом ви ди діяль ності, а крім то го, її виз на но як са мо ре гу ля тив ну та та ку,
що про ва дить діяльність згідно з нор ма ми за ко но дав ства.

Вва жаємо, що кількість членів да ної ор ганізації, вра хо ву ю чи відве де ну
їй роль і місце на рин ку тур пос луг і функції, що ни ми во на наділе на, по вин -
на налічу ва ти не мен ше як 30% від за галь ної кількості осіб, які про ва дять ту -
ри с тич ну діяльність в Ук раїні та ма ють відповідну ліцензію, а та кож ре п ре -
зен ту ва ти не мен ше як по ло ви ну об ла с тей Ук раїни. 

Виз нан ня ор ганізації са мо ре гу ля тив ною в га лузі ту риз му має здійсню ва -
ти Кабінет Міністрів Ук раїни. 

Ілю с т рацією то го, що за своїм по тенціалом гро мадські об`єднан ня є по -
туж ною си лою у вирішенні пи тань роз вит ку вітчиз ня но го ту риз му, є схва лен -
ня Ука зом Пре зи ден та Ук раїни “Про підтрим ку роз вит ку ту риз му в Ук раїні”
(від 02.�03.�2001�р., № 127/2001) діяль ності все ук раїнсько го гро мадсько го
об`єднан ня – Ту ри с тич ної асоціації Ук раїни. Ор га ни цен т раль ної та місце вої
ви ко нав чої вла ди зо бов`яза но на да ва ти підтрим ку в здійсненні Асоціацією
діяль ності що до роз бу до ви вітчиз ня но го ту риз му. Ука зом Пре зи ден та Ук -
раїни та кож роз ши ре но ко ло по вно ва жень Ту ри с тич ної асоціації Ук раїни за
ра ху нок ак тив но го її за лу чен ня до вирішен ня пи тань підго тов ки про ектів за -
ко но дав чих та інших нор ма тив но�пра во вих актів; за без пе чен ня за хи с ту прав
суб`єктів ту ри с тич ної діяль ності та ту ристів; роз ши рен ня та зміцнен ня
міжна род ної співпраці, спри ян ня ви хо дові вітчиз ня них суб`єктів ту ри с тич -
но го підприємниц тва на світо вий ри нок тур пос луг та низ ки інших.

Як ба чи мо, прий нят тя Ука зу, з од но го бо ку, свідчить про на явність про -
га ли ни у за ко но давстві, з іншо го – за про по но ва но но вий фор мат її вре гу лю -
ван ня. 

Асоціація ак тив но діє по над 10 років, сповідує де мо кра тичні прин ци пи
до б ровільності, рівно п рав ності, са мо у п равління, са мофінан су ван ня, ви бор -
ності та підзвітності своїх керівних ор ганів, за кон ності й глас ності. Це не за -
леж на, не ко мерційна та не при бут ко ва ор ганізація, що має ста тус юри дич ної
осо би та про ва дить свою діяльність відповідно до Ста ту ту. Пра цює на гро -
мадських за са дах. Її діяльність по ши рюється на всю те ри торію Ук раїни.



Асоціація має місцеві осе ред ки, що діють прак тич но в усіх об ла с тях, та є чле -
ном міжна род ної впли во вої ор ганізації UFTAA. Асоціація є са мо до с тат ньою,
стоїть на дер жав ницьких по зиціях і послідо вно їх об стоює. 

Підсу мо ву ю чи ска за не, хотілось би ще раз зак цен ту ва ти ува гу на важ ли -
вості вра ху ван ня й за про ва джен ня світо во го уп равлінсько го досвіду за для
шир шо го за лу чен ня гро мадських об`єднань до вирішен ня ак ту аль них пи тань
роз вит ку га лузі. Ця ро бо та має ба зу ва ти ся на трьох за сад ни чих по ло жен нях:
1) по си лен ня са мостійності та відповідаль ності суб`єктів ту ри с тич но го

підприємниц тва з од но час ним підви щен ням важ ли вості ролі й місця гро -
мадсько го ту ри с тич но го об`єднан ня у пи тан нях ко ор ди нації діяль ності
суб`єктів го с по да рю ван ня та де ре гу ляції їхньої діяль ності;

2) за без пе чен ня ре аль ної участі пред став ників ту ри с тич ної гро мадськості у
вирішенні за галь но дер жав них проб лем роз вит ку ту риз му та вра ху ван ня їхньої
дум ки під час роз роб лен ня й ух ва лен ня рішень;

3) оп тимізація відно син між суб`єкта ми ту ри с тич но го підприємниц тва або
об`єднан ня ми, що їх пред став ля ють, та цен т раль ни ми й місце ви ми ор га на ми
ви ко нав чої вла ди.

Гло баль ний ха рак тер су час но го ту риз му ви ма гає мо дернізо ва них підходів
у виз на ченні ролі й зна чен ня бізнес�об’єднань. Про по нуємо йо го юри ди зо -
ва не (з точ ки зо ру пра ва) виз на чен ня.

Бізнес�об’єднан ня – це спе цифічна не уря до ва ор ганізація, що діє на
підставі ста ту ту, має все ук раїнський або місце вий ста тус і реєструється як
юри дич на осо ба. Во на ство рюється на до б ровільних за са дах і прин ци пах са -
мо ор ганізації, са мо у п равління й рівно п рав ності. Її ме та – за хист за кон них
прав і про фесійних інте ресів зай ня тих у ту ризмі, ре алізація спільних про грам
і спри ян ня роз вит кові вітчиз ня но го ту риз му.
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ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
РОЗВИТКУ

МИХАЙЛО�МІНЕНКО,
к.�е.�н., до цент, НУХТ

Ма со ве ство рен ня су час них га лу зе вих асоціацій (об’єднань) роз -
по ча ло ся в Ук раїні на межі ХХ і ХХІ століть. До цьо го ча су
підприємці, які ство ри ли влас ний бізнес на по чат ку 90�х�рр., до бре
вив чи ли один од но го, з’ясу ва ли, хто є хто, і зай ня ли свої рин кові
ніші. Во ро же став лен ня зміни ло ся ро зумінням то го, що не обхідно
ство рю ва ти об’єднан ня, які за хи ща ти муть на сам пе ред інте ре си при -
ват но го бізне су й да дуть мож ливість на ба га то ефек тивніше вирішу ва -
ти ви никлі проб ле ми.

Ос нов ною при чи ною об’єднан ня підприємств у рин ко вих відно -
си нах по стає по тре ба збільшу ва ти зу сил ля що до об сто ю ван ня
спільних інте ресів ви роб ників як на регіональ но му, так і на все ук -
раїнсько му рівнях, а та кож не обхідність бо ро ти ся про ти не ле галь но го
й не до б ро якісно го бізне су. Крім то го, асоціацію мож на вва жа ти од -
ним з ефек тив них інстру ментів цивілізо ва но го са мо ре гу лю ван ня рин -
ку пев них то вар них груп, підви щен ня довіри спо жи вачів до
підприємств га лузі, що ви роб ля ють якісну про дукцію. Член ство в
асоціації пе ред ба чає до три ман ня пра вил цивілізо ва ної кон ку ренції,
ви ко нан ня пра во вих ви мог що до ви роб лен ня та ре алізації про дукції,
а то му є сим волічним зна ком якості як для спо жи вачів цієї про дукції,
так і, пев ною мірою, по зи тив ною оз на кою для ор ганів кон т ро лю.

На сьо годні асоціації в Ук раїні сфор му ва ли ба зові на пря ми діяль -
ності, що при та манні прак тич но всім га лу зе вим об’єднан ням.

Як пра ви ло, це:
� співпра ця з дер жав ни ми ор га на ми що до роз роб лен ня та прий -

нят тя за ко но п ро ектів і нор ма тив них до ку ментів, які рег ла мен ту ють
діяльність підприємств га лузі;

� об сто ю ван ня спільних інте ресів учас ників асоціації на за галь -
но дер жав но му та регіональ но му рівнях шля хом ак тив ної участі у ро -
боті дер жав них інсти туцій із за лу чен ням гро мадськості;

� про ве ден ня прес�кон фе ренцій, круг лих столів, семінарів, ви с -
та вок за для об го во рен ня проб лем га лузі, ви п ра цю ван ня спільної дум -
ки, інфор му ван ня гро мадськості й дер жав них ор ганів вла ди що до по -
зиції ви роб ників та за про шен ня до кон струк тив но го діало гу



ви роб ників, спо жи вачів, дер жа ви;
� по шук шляхів по ро зуміння між чле на ми асоціації та кон -

солідація зу силь що до роз вит ку як влас но го сег мен та, так і рин ку за -
га лом;
� бо роть ба з не сумлінною кон ку ренцією шля хом ство рен ня (за до -

по мо гою мож ли во с тей асоціації) си с те ми кон т ро лю за до три ман ням
ви мог стан дартів якості у сфері ви роб ниц тва й ре алізації про дукції;
� постійне інфор му ван ня членів асоціації про стан рин ку си ро ви -

ни й го то вої про дукції та на дан ня інших інфор маційних по слуг; ор -
ганізація про це су обміну інфор мацією між чле на ми асоціації;
� співпра ця з дер жав ни ми ор га на ми вла ди що до ви п ра цю ван ня

якісних ме то дик зби ран ня інфор мації та про ве ден ня не обхідних роз -
ра хунків ос нов них по каз ників діяль ності підприємств га лузі;
� на дан ня юри дич них та еко номічних по слуг чле нам асоціації;
� ство рен ня влас них і ви ко ри с тан ня підкон т роль них ЗМІ для об -

сто ю ван ня інте ресів членів асоціації;
� про ве ден ня PR�акцій для по пу ля ри зації асоціації у ціло му та

кож но го з її членів за леж но від об ста вин і по треб;
� ре алізація про гра ми підго тов ки, пе репідго тов ки та підви щен ня

кваліфікації спеціалістів для вирішен ня ка д ро вих проб лем
підприємств – членів асоціації;

� на ла го джен ня міжна род них зв’язків з ана логічни ми міжна род -
ни ми ор ганізаціями;
� відкрит тя до сту пу до світо вих інфор маційних ре сурсів: но вих

тех но логій, мар ке тин го вих роз ро бок, інфор мацій про по ста чаль ників
об лад нан ня, ком плек ту ван ня, си ро ви ни то що;
� мож ливість от ри ман ня міжна род ної фінан со вої до по мо ги для

національ них га лу зе вих об’єднань;
� вирішен ня спірних пи тань між чле на ми асоціації цивілізо ва ним

шля хом.
Сьо годні чин не за ко но дав че по ле не вирішує по вною мірою пи -

тань діяль ності га лу зе вих го с по дар чих фор му вань, не виз на чає їхньо -
го пра во во го ста ту су й, що го ло вне, по ряд ку взаємодії з дер жав ни ми
ор га на ми за ко но дав чої та ви ко нав чої вла ди. Са ме то му га лу зеві
асоціації на ма га ють ся прирівня ти до гро мадських об’єднань. А че рез
не ста чу кон крет них по вно ва жень во ни не спро можні ефек тив но
впли ва ти на фор му ван ня і ре алізацію дер жав ної політи ки у
відповідних га лу зях еко номіки. Це по ро джує до сить ви со кий рівень
ко рупції у відно си нах між дер жав ни ми ор га на ми та ви роб ни ка ми,
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галь мує еко номічний роз ви ток га лу зей, при зво дить до соціаль ної на -
пру ги у суспільстві.

Го ло вна умо ва, що сьо годні виз на чає ефек тивність співпраці
асоціації та дер жа ви, – на явність у керівних ор га нах об’єднан ня осіб,
які ма ють прямі зв’яз ки з дер жав ни ми по са дов ця ми.

На відміну від Ук раїни, у роз ви не них Західних дер жа вах, де рин -
кові відно си ни між бізне сом і вла дою фор му ва ли ся ро ка ми, си ту ація
зі ство рен ням га лу зе вих об’єднань є пра во вою і про зо рою. Дер жа ва
пе ре дусім зацікав ле на ма ти спра ву з га лу зе ви ми об’єднан ня ми
підприємств, а ті своєю чер гою бе руть на се бе га рантії цивілізо ва ної
співпраці з дер жав ни ми ор га на ми.

Са ме то му вже сьо годні в Ук раїні не обхідно за ко но дав чо вре гу лю -
ва ти діяльність га лу зе вих асоціацій (об’єднань), виз на чи ти прин ци пи
їхньої взаємодії з ор га на ми дер жав ної вла ди для за без пе чен ня інте -
ресів вітчиз ня них то ва ро ви роб ників, поліпше но го функціону ван ня
ринків про дукції, за без пе чен ня цивілізо ва но го про ва джен ня го с по -
дарської діяль ності у рин ко вих умо вах та підви щен ня еко номічної
без пе ки дер жа ви.



Су Час на па ра диг ма спо живЧоЇ ко о пе рацІЇ Ук раЇни 
у гро мадЯнсько му суспІльствІ

НАТАЛІЯ Кар пен ко ,
член Ра ди УАМ,

Го ло ва Пол тавської об лас ної  ор ганізації УАМ
к.е.н., до цент Пол тавсько го 

універ си те ту  спо жив чої ко о пе рації Ук раїни

Ко о пе рація – один із найцікавіших фе но менів людської куль ту ри, витвір ду -
ху Лю ди ни, жи виль на си ла яко го, при га ше на то таліта риз мом, за раз зно ву стає
підста вою ут вер д жен ня ук раїнської нації се ред вільних лю дей світу.

Сло во «ко о пе рація» (від лат. cooperation) оз на чає співробітниц тво. Сьо годні
во но відповідає кільком по нят тям, а са ме гур ту ван ню і співпраці лю дей в
будь�якій сфері суспільно го жит тя.

Під ко о пе рацією та кож ро зуміють та ку фор му ор ганізації праці, за якої пев -
на кількість лю дей спільно бе ре участь в од но му й то му ж або в різних, зв’яза них
між со бою ви роб ни чих про це сах.

Ідея ко о пе рації по ля гає  у до б ровільній співпраці лю дей в го с по дарській
сфері для са мо до по мо ги та за хи с ту своїх інте ресів ви роб ни ка чи спо жи ва ча, має
коріння. Ще у ХІХ ст. із роз гор тан ням про цесів індустріалізації та де мо кра ти -
зації суспільно го жит тя, фор му ван ням відкри то го суспільства, з’яв ля ють ся
перші ко о пе ра ти ви зі ста ту сом юри дич них осіб.

Світо вим цен т ром ко о пе рації виз на но Міжна род ний Ко о пе ра тив ний Аль янс
(МКА), що був ство ре ний у 1895 р. Йо го штаб�квар ти ра розміще на в Лон доні.
Нині ко о пе рація у 120 країнах світу налічує по над 800 млн. членів спо жив чих то -
ва риств і спілок і на період до 2015 ро ку за да ни ми МКА до ся гне  1 млрд. осіб.
Та ким чи ном, не мен ше 20% до рос ло го на се лен ня в май бут ньо му бу де пов’яза -
не з діяльністю ко о пе рації.

Згідно з виз на чен ням ХХХІ кон гре су МКА, який відбу в ся у 1995 році, ко о -
пе ра тив – «це гру па лю дей, які до б ровільно об’єдна ли ся для то го, щоб за до воль -
ни ти свої спільні еко номічні, соціальні та куль турні по тре би і пра гнен ня шля -
хом ство рен ня підприємств на пра вах спільно го во лодіння та де мо кра тич но го
уп равління й ко о пе рацію».

Ос новні кон цеп ту альні по ло жен ня ко о пе рації фор му ють її ос новні ри си:
� на явність ко лек тив ної влас ності в співто ва ристві, на ос нові якої ве деть ся

спільна го с по дарська спра ва;
� де мо кра тич ний ха рак тер об’єднан ня, на явність умов, за яких ко жен йо го
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член мо же про кон т ро лю ва ти, як ре алізу ють ся мож ли вості йо го влас ності в еко -
номічно му житті, скла с ти уяв лен ня про го с по дарський стан ко о пе ра ти ву; 
� соціаль на спря мо ваність ко о пе рації, що свідчить про діяльність ко о пе ра ти -

ву в інте ре сах своїх членів, на їх бла го та спря мо ваність на за хист ви роб ни ка або
спо жи ва ча, пред став ни ка пев ної соціаль ної гру пи на се лен ня.

ХХХІ Кон грес МКА зафіксу вав ці вар тості у та ко му виг ляді: «В ос нові ко -
о пе рації ле жать такі цінності, як са мо до по мо га, відповідальність, де мо кратія,
рівність, спра вед ливість і солідарність». У за яві «Про ко о пе ра тив ну
своєрідність», прий нятій Кон гре сом, відзна чається та кож, що ко о пе ра то ри
вірять у такі етичні вар тості, як чесність, відвертість, соціаль на відповідальність
та тур бо та про інших.

Кон грес Міжна род но го Ко о пе ра тив но го Аль ян су виз на чив найвпли вовіші
прин ци пи ко о пе рації, які відрізня ють її від інших го с по дарських та гро мадських
об’єднань і на яких по вин на ґрун ту ва тись діяльність будь�яко го ко о пе ра ти ву. Це
такі прин ци пи:

1. До б ровільність і відкри те член ство.
2.  Де мо кра тич ний членський кон т роль.
3.  Еко номічна участь членів.
4.  Ав то номія і не за лежність.
5.  Освіта, підви щен ня кваліфікації, інфор мація.
6.  Співробітниц тво між ко о пе ра ти ва ми.
7.  Тур бо та про гро ма ду.
Ко о пе рація як си с те ма є однією з скла до вих національ них еко номік по ряд

з при ват ним та дер жав ним сек то ра ми. До то го ж во на ви ко нує соціальні функції:
за до воль няє ма теріальні та ду ховні по тре би своїх членів та відстоює інте ре си
суспільства, зо к ре ма де мо кратію, мир, еко номічну без пе ку, національ ну не за -
лежність.

У роз вит ку Міжна род но го ко о пе ра тив но го ру ху про сте жу ють ся такі за ко -
номірності:

пер ша — ко о пе ра тив ний рух роз ви вається, охоп лю ю чи країни з різни ми
еко номічни ми си с те ма ми і суспільни ми ус т ро я ми; 
дру га — по мірі по глиб лен ня рин ко вих про цесів, де соціалізації суспільства

зро с та ють мас шта би ко о пе рації, ак тивізується і роз ши рюється ко о пе ра тив ний
рух; 

тре тя — у роз вит ку міжна род но го ко о пе ра тив но го ру ху пріори тет має соціаль -
на місія.

На су час но му етапі у міжна род но му ко о пе ра тив но му русі спо с теріга ють ся
тен денції, які істот но ви ли ва ють на роз ви ток національ ної ко о пе рації. 

1.Ак тивізація міжна род но го співробітниц тва у регіональ но му й гло баль но -



му мас шта бах. 
2. Про ник нен ня ко о пе рації в нові сфе ри людської життєдіяль ності. 
3. Зро с тан ня об сягів го с по дарської діяль ності та членської ба зи сільсько го -

с по дарської ко о пе рації. 
4. Роз ро с тан ня ко о пе ра тив но го підприємниц тва у сфері фінансів. 
5. Віднос на  стабілізація  типів  ко о пе рації та зро с тан ня  кількості ба га то -

функціональ них (універ саль них) ко о пе ра тивів.  
6. “Пе ре бу до ва” ор ганізаційних і го с по дарських за сад спо жив чої ко о пе рації. 
7. Підви щен ня ролі універ саль них то ва риств у ко о пе ра тив но му сек торі еко -

номіки. 
Об’єднан ня ко о пе ра тивів у спілки, со юзи, ліги, асоціації на базі го ри зон -

таль ної ко о пе рації та інте г рації ство рю ють ба га томірну струк ту ру, схе ма тич не
зо б ра жен ня якої по да но на рис. 1.

По ши рив шись за свою май же 200�літню історію на всі га лузі еко номічно го
жит тя, ко о пе рація на бу ла спе цифічних ви до вищ ха рак те ри с тик. Один з най по -
пу лярніших і най по ши реніших у світі її видів – спо жив ча ко о пе рація, зав дан ня
якої за до воль ни ти по тре би і пра гнен ня лю дей як спо жи вачів та за хи с ти ти їх еко -
номічні інте ре си.

Спо жив ча  ко о пе рація є ор ганічним струк тур ним еле мен том но вої еко -
номічної си с те ми, що фор мується в не за лежній  Ук раїні. Ук раїнська спо жив ча
ко о пе рація є чле ном Міжна род но го ко о пе ра тив но го аль ян су, от же, як і пе ре важ -
на більшість ко о пе ра тив них ор ганізацій дер жав Східної Євро пи, во на пе ре жи ває
етап гли бо ких транс фор маційних про цесів.

Са ме ор ганізації та підприємства си с те ми спо жив чої ко о пе рації, розміщені
на всій те ри торії країни,  бу ли і за ли ша ють ся  од ним з дієвих по се ред ників на
сільсько му спо жив чо му  рин ку . В період пла но во�цен т ралізо ва ної еко номіки
спо жив ча ко о пе рація бу ла єди ною рин ко вою струк ту рою в еко номічній си с темі
країни. Внаслідок впли ву за галь них еко номічних відно син на ко о пе ра тив ний
сек тор еко номіки, спо жив ча ко о пе рація бу ла та кож цен т ралізо ва ною си с те мою.
Не зва жа ю чи на цей фак тор, еко номічна си с те ма спо жив чої ко о пе рації був шо го
СРСР фор му ва ла ся і функціону ва ла на прин ци пах са мофінан су ван ня та са мо о -
куп ності, от же виз на ча ла ся як ди намічно роз ви ну та си с те ма. Са ме то му  спо -
жив ча ко о пе рація бу ла єди ним ви дом рин ко вої струк ту ри з усіх форм ко о пе ра -
тив но го ру ху, інші ви ди ко о пе ра тивів зник ли, оскільки не змог ли функціону ва ти
в умо вах пла но во�цен т ралізо ва ної еко номіки.

До по чат ку 90�х років в Ук раїні на ра хо ву ва ло ся 1505 спо жив чих то ва риств,
що  ста но ви ло 21,4% від усіх підприємств спо жив чої ко о пе рації був шо го СРСР.
Струк ту ра спо жив чої ко о пе рації Ук раїни на по чат ку 90�х років бу ла однією з
роз ви ну тих і ди намічних. Част ка то ва ро о бо ро ту спо жив чої ко о пе рації в за галь -
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но му то ва ро о бо роті дер жав ної і ко о пе ра тив ної  торгівлі ста но ви ла 28,2%, а в Ук -
раїні – 30%. От же, спо жив ча ко о пе рація бу ла на по чат ку 90�х років однією з
найбільших га лу зей еко номіки,  яка зав жди здійсню ва ла свою діяльність на рин -
ко вих за са дах.

Еко номічні і соціальні  пе ре тво рен ня в суспільстві, зу мов лені пе ре хо дом до
рин ко вих відно син, суттєво впли ну ли на діяльність підприємств спо жив чої ко о -
пе рації. По точ ний період роз вит ку рин ку вва жається пе рехідним і має тен -
денцію до постійних змін. За го с т рен ня кон ку рент ної бо роть би внаслідок по яви
ве ли кої кількості но вих го с по дарських ут во рень та про ник нен ня іно зем них
фірм при ве ли до втра ти підприємства ми спо жив чої ко о пе рації тра диційних
регіональ них, пе ре важ но сільських ринків збу ту,  мож ли вості про да жу тра -
диційних то вар них груп. Вже на су час но му етапі і в пер спек тиві во ни зму шені
віднов лю ва ти свої по зиції і відшу ко ву ва ти нові цільові рин ки та ніші на них. 

Сьо годні спо жив ча ко о пе рація Ук раїни – це до б ровільне об’єднан ня гро ма -
дян для спільно го ве ден ня го с по дарської діяль ності.  Во на об’єднує май же 800
ти сяч пай о виків. Го ло вним ке ру ю чим ор га ном си с те ми ви с ту пає Цен т раль на
спілка спо жив чих то ва риств (Уко опспілка) до скла ду якої  вхо дять: Кримська ре -
с публіканська спілка спо жив чих то ва риств,  21 облспо живспілка, 231 рай он на
спілка спо жив чих то ва риств, 202 рай он них спо жив чих то ва риств, 1915 сільських
спо жив чих то ва риств, 205 рай ко оп за гот промів, 533 рин ки то що.

Важ ли вою особ ливістю спо жив чої ко о пе рації, що виз на чає її пе ред різни ми
ко мерційни ми струк ту ра ми та інши ми суб?єкта ми рин ку є унікаль на при ро да
си с те ми, яка поєднує в собі суспільну та го с по дарсько�фінан со ву діяльність,
ста тус не ко мерційної ор ганізації, соціаль но орієнто ва ної си с те ми, що бу дується
на ко о пе ра тивній іде о логії і куль турі, прин ци пах і цінно с тях ко о пе рації, нор мах
мо ралі у бізнесі та взаємовідно си нах. Са ме соціаль но орієнто ва на сутність си с -
те ми спо жив чої ко о пе рації і виз на чає її соціаль ну місію, яка по ля гає у на ступ но -
му (рис. 2): 

У квітні 1992 ро ку був прий ня тий За кон «Про спо жив чу ко о пе рацію», який
вста но вив її пра во вий ста тус, за ко но дав чо закріпив не за лежність і са мостійність
си с те ми як ма со вої гро мадсько�го с по дарської ор ганізації. А го ло вне – дер жа ва
виз на ла пра во влас ності спо жив чої ко о пе рації і ви с ту пи ла га ран том її не до тор -
ка ності. У 1992 роцi Уко опспiлка всту пи ла до скла ду МКА i ста ла по вно п рав ним
чле ном цієї ав то ри тет ної міжна род ної ор ганiзацiї.

Спо жив ча ко о пе рація, як ба га то га лу зе ва си с те ма, ви ко нує функції, що
пов’язані  із:

� за до во лен ням по треб членів спо жив чих то ва риств і спілок, іншо го на се лен -
ня шля хом ши ро кої ре алізації то варів на род но го спо жи ван ня; 

� за купівлею аг рар ної про дукції у різних то ва ро ви роб ників з посліду ю чим



зберіган ням, пе ре роб кою її та ре алізацією че рез роздрібну тор го вель ну ме ре жу;
� ор ганізацією ви роб ниц тва про дуктів хар чу ван ня та не про до воль чих то варів

з сільсько го с по дарської си ро ви ни;
� на дан ням сільсько му на се лен ню різно манітних по слуг  ви роб ни чо го та по -

бу то во го при зна чен ня.
Спо жив ча ко о пе рація Ук раїни роз ви ває більш ніж 25 видів го с по дарської

діяль ності у та ких га лу зях, як: торгівля, за готівлі, ви роб ниц тво, транс порт
будівниц тво та де які ви ди по слуг.

Не зва жа ю чи на те, що ко о пе рація тра диційно вва жається політич но ней -
траль ною сфе рою діяль ності, політич ний фак тор зав жди не га тив но впли ває на
міжна род ний ко о пе ра тив ний рух. Без пе реч но, що зміна вла ди в Ук раїні по зи -
тив но по зна чається на національній ко о пе рації і спо живчій ко о пе рації зо к ре ма.
Для цьо го є об’єктивні пе ре ду мо ви.

По�пер ше, вільне суспільство са ме со бою ство рює нові спри ят ливі умо ви
для роз ши рен ня ко о пе ра тив ної діяль ності.

По�дру ге, зро с тає роль ко о пе рації як інсти ту ту гро ма дянсько го суспільства.
По�третє, нові політичні умо ви не до зво ля ють політич ним партіям і ру хам

ви ко ри с то ву ва ти ко о пе рацію у своїх інте ре сах, як це не раз бу ва ло в історії ук -
раїнської дер жа ви.

В умо вах рин ко вої еко номіки спо жив ча ко о пе рація має найбільш плідне
май бутнє. Во на, хай і поніве че на ра дянською ко манд но�адміністра ти вною си с -
те мою, єди на збе рег ла по туж ну ма теріаль но�технічну ба зу, кваліфіко вані ка д ри
і,  най го ловніше,  гро ма ди спілчан, яким бра кує за раз хіба що віри в се бе та

Соціальна місія споживчої кооперації:
Пайовик є власником, керівником та членом споживчої

кооперації.
Пропаганда ідей кооперації і кооперативних принципів.

Освіта пайовиків та членів споживчої кооперації.
Формування нових робочих місць.

Створення умов для розвитку власного приватного
господарства.

Залучення до роботи в системі молоді.

Рис.2. Соціаль на місія спо жив чої ко о пе рації Ук раїни
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справжньо го ко о пе ра тив но го ду ху.
Сьо годні ос новні пріори те ти і стра тегічні на пря ми діяль ності си с те ми спо -

жив чої ко о пе рації в Ук раїні по винні  ґрун ту ва ти ся на за са дах ко о пе ру ван ня, як
фор ми соціаль но�еко номічної са мо ор ганізації гро ма дян, і вклю ча ти на ступні
прин ци пи:
� Де ко мерціалізація та по вер нен ня до соціаль них цілей і зав дань; 
� Без при бут ковість, де мо кра тичність уп равління; 
� Збе ре жен ня і при мно жен ня ко о пе ра тив них за сад і тра дицій; 
� Відкритість до інно вацій та впро ва джен ня но вих ефек тив них форм і ме тодів

го с по да рю ван ня;
� Си с тем не поєднан ня ко о пе ра тив них за сад з підприємницьки ми ініціати ва -

ми – струк тур на єдність соціаль но го й го с по дарсько го ме нед ж мен ту;  
� Роз ви ток прин ци пу кон ку ренції у си с темі уп равління ко о пе ра тив ною

власністю та ство рен ня аль тер на тив них ко о пе ра тив них об’єднань гро ма дян (на -
при клад, ство рен ня на пай о вих за са дах сільських спо жив чих ко о пе ра тивів по за
ме жа ми Уко опспілки.

Але успішний роз ви ток ко о пе ра тив но го сек то ру еко номіки не мож ли вий
без ак тив ної дер жав ної підтрим ки і пра во во го за хи с ту ко о пе рації. Ос нов ни ми
на пря ма ми дер жав ної політи ки що до стра тегічно го роз вит ку ко о пе ра тив но го
сек то ру по винні ста ти на ступні:

� ство рен ня умов для роз вит ку всіх типів ко о пе рації;
� ак тивізація діяль ності ко о пе ра тивів, по си лен ня ролі ко о пе ра тив но го сек -

то ру в ре алізації соціаль ної політи ки й еко номічно му зро с танні;
� дер жав на підтрим ка і пра во вий за хист ко о пе рації;
� спри ян ня ре фор му ван ню одер жав ле них ко о пе ра тив них ор ганізацій.



РЕКОМЕНДАЦІЇ
науково�практичної конференції 

“Підприємці у громадянському суспільстві: сучасна практика та завдання в Україні” 
(м. Київ, 16 вересня 2008 року)

Учасники науково�практичної конференції 
вважають доцільним:

1. Забезпечити моніторинг та сприяти зміні законодавства в Україні відповідно до
потреб розвитку громадянського суспільства.

2. Опрацювати нову організаційну модель взаємодії громадських організацій
підприємців та організацій громадянського суспільства в цілому.

3. Опрацювати спільну Доктрину взаємодії громадських організацій підприємців з
органами державної законодавчої і виконавчої влади, та з органами місцевого
самоврядування.

4. Опрацювати концептуально новий Закон України «Про об’єднання громадян»
на основі розширення функцій громадських організацій (Борис Вихристенко,
президент ВГО «Туристична асоціація України»).

5. Опрацювати спільне розуміння поняття «саморегулівна організація», на основі
цього підготувати узгоджений проект Закону України «Про фахові організації» (Петро
Козинець, президент Національної асоціації кредитних спілок України»).

6. При опрацюванні проектів законодавчих актів розрізняти окремо статус
підприємств та статус громадських організацій (Володимир Лапа, керівник групи
експертів ГО «Український клуб аграрного бізнесу»).

7. Розробити бренд або гасло, яке б могло стати об’єднуючим моментом для руху
фахових громадських організацій (Володимир Овчарек, виконавчий директор ВГО
«Всеукраїнська виставкова федерація).

8. Опрацювати Етичний кодекс (морально�етичні засади діяльності) фахових
громадських організацій та підприємницького руху (Володимир Овчарек, виконавчий
директор ВГО «Всеукраїнська виставкова федерація).

9. Створити постійно діючу систему інформаційного обміну, інформаційної та
рекламної підтримки між зацікавленими фаховими галузевими організація (В’ячеслав
Павлов, директор Української асоціації мебельників).

10. Налагодити систематичне ознайомлення зацікавлених фахових організацій
України із законодавчими актами країн Європейського Союзу у частині регулювання
діяльності галузевих організацій (Борис Вихристенко, президент ВГО «Туристична
асоціація України»).

11. Провести всеукраїнську науково�практичну конференцію з питань підготовки
та сертифікації кадрів.
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