
ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
СТАНДАРТІВ
ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ЩО ТАКЕ БІЗНЕС-СТАНДАРТИ?
Стандарти ведення бізнесу або бізнес-стандарти — це правила, розроблені 
і добровільно прийняті представниками певної галузі або сектора економіки 
з метою формування здорової бізнес-культури та підвищення рівня довіри 
споживачів. Стандарти ведення бізнесу можуть існувати у вигляді загальних 
кодексів ділової етики або кодексів професійної поведінки у певних сферах 
діяльності. 



ЧОМУ САМЕ 
БІЗНЕС-СТАНДАРТИ?

Зміни до законодавства, зазвичай, не відбуваються настільки швидко, як того вимагає 
стрімкий розвиток певних галузей та сфер економіки. З іншого боку, органи державного 
контролю неспроможні повною мірою забезпечити дотримання норм законодавства 
суб’єктами підприємницької діяльності. Негативними наслідками цього є збільшення 
кількості фальсифікату на тому чи іншому ринку товарів, надання неякісних послуг, що, 
в свою чергу, призводить до втрати довіри споживачів до галузі або сфери в цілому. 
Подолати ці та інші негативні наслідки можна саме завдяки бізнес-стандартам, які 
визначають правила ведення підприємницької діяльності та взаємодії зі споживачами, 
державними органами влади та іншими суб’єктами підприємницької діяльності.

В багатьох випадках законодавці можуть не усвідомлювати, який запланований і 
незапланований вплив справлять на певну галузь прийняті закони і нормативні акти. 
Представники галузі знають свій ринок найкраще. Зазвичай, хто як не вони мають 
розробляти та ефективно запроваджувати правила, які дозволять ефективно вирішувати 
проблеми та реагувати на виклики? 

Поступово зростає кількість секторів, де використовуються добровільні механізми, 
спрямовані на підвищення якості та дієвості господарювання, забезпечення вищої якості 
послуг клієнтам та підвищення рівня довіри з боку партнерів. 

ЧОМУ 
САМОРЕГУЛЮВАННЯ?

Бізнес-стандарти визначають правила для певної галузі, але за відсутності механізму 
застосування цих правил та механізму забезпечення їх дотримання, ці стандарти 
стануть документом, який не має жодної практичної цінності.

Саме створення таких систем як саморегулювання або співрегулювання 
передбачає наявність механізмів, необхідних для запровадження дієвих бізнес-
стандартів та забезпечує їх дотримання учасниками ринку.

Документи, які лежать в основі саморегулювання та співрегулювання можуть мати різні 
форми, як-то: кодекси ділової поведінки, галузеві та багатогалузеві угоди, стандарти 
ведення бізнесу чи практичні рекомендації.

У разі САМОРЕГУЛЮВАННЯ — галузь сама розробляє, застосовує та забезпечує 
виконання документу, який визначає ділову етику або професійну поведінку, а у разі 
СПІВРЕГУЛЮВАННЯ – галузь тісно співпрацює з державними органами влади у 
розробці, впровадженні та забезпеченні виконання такого документу, забезпечуючи 
у такий спосіб досягнення спільно визначених суспільних цілей, таких як, наприклад, 
підвищення рівня безпеки. 

На міжнародному рівні саморегулювання з чіткими стандартами ведення бізнесу визнане 
як форма галузевого самоврядування і є надзвичайно дієвим шляхом вирішення багатьох 
питань. Передусім воно забезпечує справедливу конкуренцію та захист споживачів, 

адже саморегулювання доповнює, а не підміняє законодавство.

Створення системи саморегулювання вимагає наявності у організації 
механізму застосування правил, практичних рекомендацій та механізму 
забезпечення виконання цих правил. 



ЯК ЗАПРОВАДИТИ БІЗНЕС-СТАНДАРТИ 
ТА ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЇХ ДОТРИМАННЯ 
УЧАСНИКАМИ РИНКУ?

Стандарти ведення бізнесу є вагомою частиною комплексної системи 
саморегулювання, яка регулює взаємовідносини між учасниками ринку, визначає 
методи впровадження бізнес-стандартів та механізми забезпечення відповідності 
цим стандартам.

Створення дієвих БІЗНЕС-СТАНДАРТІВ ТА СИСТЕМИ САМОРЕГУЛЮВАННЯ вимагає 
ентузіазму, рішучості, терпіння та бажання взяти на себе довгострокові зобов’язання.

Будь-яка система саморегулювання має три основні складові:

1. бізнес-стандарти, що визначають принципи, яких мають дотримуватися суб’єкти галузі;

2. організація (бізнес-об’єднання), на яку покладається відповідальність за впровадження 
системи саморегулювання та управління її функціонування. Така організація з часом 
повинна перетворитися на саморегулівну організацію, ключовими елементами якої є 
непідприємницький статус, наявність правил і стандартів ведення підприємницької чи 
професійної діяльності та механізмів контролю за їх дотриманням, а також наявність 
системи вирішення спорів; 

3. чіткі процедури функціонування саморегулювання, у тому числі процедури прийняття, 
перегляду та застосування кодексу ділової поведінки / стандартів ведення бізнесу та 
порядок розгляду скарг.

Першим кроком в процесі створення системи саморегулювання, як правило, є 
формування ініціативної групи (комітету) з представників галузі, які бажають 
присвятити свій час та енергію реалізації даної ініціативи. Створюючи систему 
саморегулювання галузі, важливо забезпечити залучення до цього процесу всіх 
зацікавлених осіб (стейкхолдерів) та розподіл серед них відповідальності за створення 
системи.

Наступний крок полягає у формуванні основи саморегулювання – стандартів 
ведення бізнесу, можливо у формі кодексу ділової поведінки, що визначає сферу 
саморегулювання та принципи впровадження. Кодекси можуть набувати різних 
форм; єдиного шаблону, який би гарантував успішне функціонування системи 

Міжнародне законодавство, зазвичай, надає свободу формування системи 
саморегулювання, заохочуючи галузі створювати такі системи. Сфера охоплення 
системи саморегулювання залежить від існуючих потреб і можливостей. Зокрема, 
механізми співрегулювання здатні забезпечити кращий контроль за сферами 
підприємництва, що потребують нагляду, наприклад, з міркувань безпеки. Такі системи 
успішно впроваджені у Франції та Великобританії у секторі аудіо- та відеотрансляції, 
де уповноважений державний орган частково делегував недержавним організаціям 
відповідальність за здійснення нагляду за комерційними комунікаціями. 

Орган стандартизації у сфері реклами (Великобританія) та Професійний орган 
регулювання реклами (Франція) за кілька десятиліть набули успішний досвід здійснення 
нагляду у сфері реклами. Вони здійснюють превентивні заходи (оцінювання реклами 
за тими чи іншими критеріями) та застосовують дисциплінарні санкції – приймають 
рішення про видалення реклами з громадського простору в разі виявлення порушень.  
Наслідком недотримання суб’єктом правил рекламної діяльності, встановлених в порядку 
саморегулювання, може стати втручання з боку компетентних органів. 



саморегулювання, не існує. Ознайомлення з системами саморегулювання, що існують в 
різних країнах, допоможе у визначенні кращих практик для вашої галузі. Рекомендується 
проаналізувати приклади з інших ринків і за необхідності порадитися з їхніми 
учасниками.

Ще одним важливим кроком є узгодження внутрішніх процедур організації (бізнес-
об’єднання), яка відповідатиме за впровадження системи саморегулювання та її 
розвиток, з основними принципами функціонування саморегулівних організацій (СРО). 
СРО також може мати різні форми, але у будь-якому разі вона має бути представницькою 
для галузі і приймати рішення настільки прозоро, наскільки це можливо.

Саморегулівна організація повинна:

• створюватися і фінансуватися галуззю;

• підтримуватися галуззю; тобто галузь має визнавати рішення СРО;

• бути незалежним органом, що застосовує прозорий порядок прийняття рішень;

• забезпечувати додержання кодексу ділової поведінки та стандартів ведення бізнесу 
представниками галузі;

• реагувати на скарги щодо дій членів СРО.

До того, як саморегулівна організація почне повноцінно функціонувати, необхідно 
погодити і випробувати середньострокову стратегію і план заходів з впровадження 
структури СРО і процедур системи саморегулювання, щоб переконатися у можливості 
дієвого функціонування системи. У саморегулівної організації має бути належний 
бюджет, який покриває витрати не лише на створення СРО та її звичайну роботу 
(витрати на офіс, персонал, операційні витрати тощо), а й на просування діяльності СРО 
(витрати маркетинг, брендинг тощо) і, нарешті, розширення системи саморегулювання.  
Члени СРО можуть зобов’язатися надавати організації фінансову підтримку чи допомогу 
в іншій формі (наприклад, добровільна робота).

Як тільки створено основні механізми та процедури, саморегулівна організація планує 
подальші дії включно з просуванням системи саморегулювання з метою підвищення 
рівня обізнаності широкого загалу та формування позитивного іміджу організації. На 
етапі створення саморегулівної організації навряд чи можна очікувати на підтримку усієї 
галузі. Краще почати працювати з обмеженою кількістю справді відданих представників 
галузі, а потім, коли система запрацює, і вигоди від участі у ній (а також обов’язки, що 
випливають з цього) стануть очевидними, переконати приєднатися до системи інших 
галузевих гравців. Водночас, важливо заручитися підтримкою з боку основних 
гравців галузі до початку функціонування системи.

Щоб бути дієвою, саморегулівна організація мусить застосовувати санкції до тих, хто 
порушує встановлені правила ведення підприємницької діяльності. Санкції можуть 
бути фінансовими та/або дисциплінарними і повинні бути чіткими й однаковими для всіх 
учасників системи саморегулювання.

Важливо також поширювати інформацію, яка б сприяла додержанню правил ведення 
бізнесу та саморегулювання якомога більшою кількістю представників галузі. 
Проведення добре розрекламованої урочистої церемонії підписання кодексу ділової 
поведінки / стандартів ведення бізнесу може бути дієвим способом привернути увагу 
широкого загалу та інших гравців галузі.

Додаткова інформація про саморегулювання доступна за посиланням: 
bit.ly/business-standards

З’ясувати ступінь готовності Вашої галузі до впровадження системи 
саморегулювання можна за посиланням: bit.ly/SROtest 


