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зарубіжний досвід діяльносТі Торгово-промислових палаТ Та перспекТиви 
його засТосування в україні

алекСандрОва Б. в.

УДК 331.105.42

Александрова Б. В. Зарубіжний досвід діяльності торгово-промислових палат та перспективи його застосування в Україні
У статі здійснено аналіз зарубіжного досвіду діяльності торгово-промислових палат в умовах ринкової економіки. Досліджено особливості їх 
формування та становлення в країнах Європейського Союзу та Співдружності Незалежних Держав. Зокрема, проаналізовано діяльність торгово-
промислових палат Німеччини, Данії, Великобританії, Росії, Молдови, Білорусії. Розглянуто континентальну, англосаксонську, державну та змі-
шану моделі діяльності торгово-промислової палати. Визначено особливості функціонування Торгово-промислової палати України. На базі ана-
лізу прогресивного досвіду запропоновано заходи щодо вдосконалення процедури взаємодії бізнесу із Торгово-промисловою палатою України на 
національному, регіональному та галузевому рівнях.
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В статье осуществлен анализ зарубежного опыта деятельности 
торгово-промышленных палат в условиях рыночной экономики. Ис-
следованы особенности их формирования и становления в странах 
Европейского Союза и Содружества Независимых Государств. В част-
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лат Германии, Дании, Великобритании, России, Молдовы, Беларуси. 
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and Commonwealth of Independent States. In particular, it analyses activity 
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Сучасний стан взаємовідносин між державою та під-
приємцями не забезпечує їх ефективної співпраці. 
Існує безліч конфліктів, і жодна зі сторін не хоче 

поступатися. Державний апарат збільшує податковий тиск, 
розширюючи базу оподаткування, бізнес, у свою чергу, 
ховається в тіньовому секторі економіки. У величезному 
обсязі нормативно-правових актів, коли постанова супе-
речить інструкції, а законом передбачено ще інакше, не 
можуть розібратися професійні юристи, а простим підпри-
ємцям зробити це ще важче. 

Розв’язання даних проблем бізнесу передбачає вдо-
сконалення та розвиток форм його взаємодії на рівні інсти-
туційних структур. Світовий досвід доводить, що коли дер-
жава не в змозі належним чином відігравати регулювальну 
роль, необхідним є реформування та підвищення ролі ін-
ститутів самоорганізації економіки, серед яких найбільшо-
го потенціалу та ефективності набуває інститут торгово-
промислових палат (ТПП). 

В Україні сьогодні немає науково узагальнюючих до-
сліджень щодо ефективності функціонування та розвитку 

таких інституцій, особливо їх регіональних відділень. Не-
обхідність розроблення теоретичних положень і практич-
них рекомендацій щодо розвитку взаємодії промислових 
підприємств і торгово-промислових палат зумовила вибір 
теми дослідження.

Вагомий вклад у становлення, розвиток і досліджен-
ня особливостей функціонування Торгово-промислової па-
лати внесли: Болдирь Г. М. [1], Гурняк І. Л. [2], Добкіна К. Р. 
[3], Пшонка О. Г. [8] та інші.

Питанням оцінки ефективності взаємодії бізнесу за 
участю Торгово-промислової палати приділяли увагу Нау-
менко С. В. [7], Чижиков Г. Д. [11], Яновский В. П. [12] та інші.

Однак коло питань, пов’язаних із організацією ме-
ханізму функціонування Торгово-промислової палати в 
сучасних умовах, не набули належного висвітлення і потре-
бують більш детального дослідження. Зокрема, потребує 
подальшого вдосконалення процедура стимулювання ТПП 
підприємницького розвитку в Україні. 

Об’єктом дослідження є Торгово-промислова палата 
України та її регіональні підрозділи.
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Предметом дослідження є процес взаємодії Торгово-
промислової палати України із підприємницькими струк-
турами.

Метою статті є розвиток теоретичних засад діяль-
ності Торгово-промислової палати України та формування 
практичних рекомендацій щодо вдосконалення її норма-
тивного та методичного забезпечення в системі стимулю-
вання підприємницького розвитку. 

Історично, у світі сформувалось декілька моделей ТПП, 
які різняться за декількома характерними рисами та 
принципами діяльності. Це континентальна, англосак-

сонська, державна та змішана моделі (табл. 1). 
Серед систем торгових палат країн – членів Європей-

ського Союзу 8 систем (в Австрії, Франції, Німеччині, Гре-
ції, Італії, Люксембурзі, Нідерландах та Іспанії) працюють 
як організації публічного права, тобто вони створені, і їх 
діяльність регулюється відповідно до національного зако-
нодавства, 7 систем палат (у Бельгії, Данії, Фінляндії, Ірлан-
дії, Португалії, Великій Британії і Швеції) працюють згідно з 
нормами приватного права, за якими торгові палати мають 
статус асоціацій (наприклад, у Бельгії, Данії і Португалії) або 
товариств з обмеженою відповідальністю (Велика Британія, 
Ірландія) [5]. Ці системи відображають різні філософські 

підходи до функціонування торгових палат і мають різне іс-
торичне коріння та соціально-економічне підґрунтя.

Торгові палати Німеччини є організаціями публічно-
го права з обов’язковим членством. Вони представляють 
три класичні галузі економіки: промисловість, торгівлю і 
послуги. Існують також палати, що представляють реміс-
ництво та іншу пов’язану з цим професійну діяльність.

У Німеччині нараховують понад 80 торгових палат, 
які мають великий ступінь фінансової та правової свободи. 
Їхній правовий статус, але не сама робота, знаходиться під 
наглядом міністрів торгівлі 16 земель (13 традиційних зе-
мель і автономних округів Гамбург, Берлін і Бремен). Зокре-
ма, статути палат затверджуються земельними міністрами 
торгівлі. У 12 землях існують палати приватного права, які 
мають сприяти гармонізації відносин між діловими ко-
лами і місцевими органами влади. Союз промислово-тор-
говельних палат Німеччини (скорочено німецькою DІHT) 
є приватною організацією, що не контролюється урядом,  
і об’єднує 83 земельні палати. 

Головними органами управління німецьких палат є: 
Генеральна асамблея, вибори до якої відбуваються на осно-
ві прямого голосування, висловленого у письмовій фор-
мі, і яка забезпечує належне представництво економічної 
спеціалізації відповідного регіону з особливим ухилом на 

Таблиця 1 

Моделі торгових палат світу

Модель Історія формування Законодавча база Членство Делегування урядом  
деяких функцій

Континентальна

Сформувалась як 
французька модель 
на основі публічного 
права. Була прийнята 
в кінці XIX – початку 
XX ст.  і перейня-
лась декількома 
європейськими дер-
жавами: Німеччиною, 
Італією, Австрією, 
Нідерландами, 
Іспанією

Характеризується 
наявністю окремого 
закону про діяльність 
палат, який визначає, 
регулює та обмежує 
діяльність палат. Най-
менування «Палата» 
захищається законом

Членство є обо-
в'яз ковим для 
всіх суб'єктів 
підприємництва

Палатам надано офіційний 
статус консультативного 
органу уряду. Відбувається 
чітке визначення роду занять 
та сфери діяльності палат, які 
регулюється урядом. Палати 
не мають права займатись 
будь-яким видом діяльності 
стосовно ділової спільноти. 
Відбувається регулювання 
регіонального охоплення 
(одна палата на один регіон)

Англосаксонська

Слідуючи ліберальній 
традиції економічної 
політики, у Велико-
британії було створе-
но іншу систему палат, 
яка характеризується 
меншим рівнем 
втручання державної 
влади. Така модель 
базується на принци-
пах самоврядування 
структур ділової 
спільноти

Відсутній закон, 
що регламентує 
діяльність ТПП.  
Палати створюються 
на базі приватного 
права, що потребує їх 
реєстрації у реєстрі 
ділових організації 
та об'єднань. Такі 
організації створю-
ються виключно за 
ініціативи підприємців

Членство у палаті 
відбувається  
на добровільних  
засадах

Палати не зобов'язані вико-
нувати завдання уряду  
та мають свободу вибору 
охоплення своєї діяльності 
та отримують за надані по-
слуги прибуток. На відміну 
від ділових структур палати 
не перерозподілять прибу-
ток між членами, а спрямо-
вують кошти на покращення 
результатів своєї роботи

Державна

Модель існувала  
у минулому та була 
представлена  
у соціалістичних 
країнах

Торгові палати явля-
ли собою відомства 
міністерств зовнішньої 
торгівлі

Усі суб’єкти вироб-
ництва та торгівлі 
були адміністративно 
підпорядковані

Діяльність палат була скон-
центрована на просуванні 
експорту продукції держав-
них підприємств

Змішана Країни сумістили у системі своїх національних палат риси кожної із зазначених моделей (така система 
палат діє в Україні)

Складено автором за даними джерел [5, 7, 9].
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представництво малого бізнесу; Адміністративна рада; 
Президент; Генеральний секретар, які усі разом юридично 
представляють палату [5]. 

Роль палат як посередників між вимогами економіч-
ного розвитку і політичним оточенням виявляється 
у 5 головних напрямах їх діяльності: наданні консуль-

тацій з правових і економічних питань, включаючи питан-
ня розвитку міст і захисту навколишнього природного се-
редовища; виконанні послуг у таких сферах, як торговельна 
практика, використання торгових знаків і патентів, мирне 
врегулювання спорів у підприємницькій діяльності; спри-
янні розвитку бізнесу, зокрема через поширення економіч-
ної інформації, інноваційних процесів і підтримку інтерна-
ціоналізації торгівлі (у тому числі спираючись на систему 
50 двосторонніх торгових палат у 70 країнах); підвищенні 
кваліфікації та перепідготовці спеціалістів з проходжен-
ням навчання на робочому місці і, нарешті, у виконанні 
адміністративно-державних функцій – таких, як видача 
сертифікатів походження, завірення торговельних рахун-
ків тощо. Палати фінансуються через систему фіксованих 
базових і нефіксованих внесків. 

Торгова палата Данії налічує близько 2000 членів, які 
переважно зайняті в оптовій торгівлі та сфері послуг. Вод-
ночас майже така ж кількість членів входить до великих 
асоціацій підприємців у країні, що працюють у провінціях 
Ютланд, Фюнен і Лолланд-Фальстер. 

Торгова палата Данії має свої відділення у регіонах 
країни, а центральний апарат палати знаходиться у примі-
щенні Фондової біржі Копенгагена. 

Поряд із виконанням основних функцій торгові па-
лати Данії захищають інтереси підприємців на національ-
ному і регіональному рівнях, що проявляється в участі 
представників палати у багатьох громадських організаціях. 
Як і Торгова палата Люксембургу, палата Данії має право 
брати участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення 
законодавства з економічних питань. 

Управління зовнішніх зв’язків Торгової палати Данії 
активно працює у сфері зовнішніх економічних зв’язків у 
тісній співпраці з Міністерством закордонних справ та ор-
ганізаціями, що представляють підприємців [5]. 

Система торгових палат Великої Британії, із своїми 
стародавніми традиціями, налічує понад 100 тисяч членів. 
Назва «торгова палата» практично не захищена у правово-
му відношенні. Водночас, з січня 1997 р. було встановлено 
чіткі критерії для отримання права називатися торговою 
палатою: вона має налічувати не менше 1000 членів або 
мати високий ступінь інтегрованості у місцеву економічну 
систему. Крім того, потрібно, щоб ця організація мала про-
думану стратегію маркетингу щонайменше на три роки і у 
своїх планах передбачала сприяння зайнятості населення 
та підвищення кваліфікації кадрів. Кожні чотири роки Ко-
місія з питань акредитації ТПП Великої Британії перевіряє, 
чи відповідає цим вимогам відповідна палата. 

На цей час до системи ТПП Великої Британії входить 
близько 60 торгових палат. Усі вони за організаційною фор-
мою є компаніями з обмеженою відповідальністю, і серед їх 
членів є не тільки фірми, але й місцеві органи влади, органі-
зації, що займаються підготовкою кадрів, сприяють регіо-
нальному економічному розвитку. У цьому вони нагадують 
торгові палати Фінляндії. 

Легко зрозуміти, що насправді роль торгових палат 
Великої Британії полягає у наданні спеціалізованих по-

слуг – причому на платній основі – з питань зовнішніх еко-
номічних зв’язків, а також різних консультацій, інформації 
(журнал палат під назвою «Щоквартальний економічний 
огляд» користується широкою популярністю у Великій 
Британії), планування, особливо у сфері міського господар-
ства і охорони навколишнього середовища й, нарешті, що 
не менш важливо, підготовці кадрів. 

Торгові палати Великої Британії активно відстоюють ін-
тереси різних підприємницьких кіл перед місцевими і націо-
нальними органами державної влади, Палатою лордів і урядом. 

Органом управління палати є Рада директорів, яку 
безпосередньо призначають члени палати. Рада, у свою 
чергу, обирає Президента, віце-президентів і генерального 
директора. Національна рада Британської торгової палати 
формується за територіальною ознакою, де кожну терито-
ріальну асоціацію палат представляє свій директор. Крім 
того, палати, що налічують більше 2000 членів, також ма-
ють свого представника у Раді [5]. 

Інститути торгово-промислових палат (ТПП) існу-
ють практично у кожній країні співдружності незалежних 
держав. Вони мають статус недержавних, самостійних, не-
комерційних (безприбуткових) громадських організацій, 
які об’єднують на добровільній підставі підприємства та 
підприємців усіх форм власності.

Проте, не дивлячись на добровільний принцип, чле-
нами палат є велика кількість підприємств і підприємців 
усіх типів бізнесової діяльності, серед яких індустріальні, 
фінансові та комерційні структури.

Правовою основою створення та функціонування 
торгових палат країн СНД є законодавчі акти, які 
визначають порядок створення, правочинність, 

основні напрямки та сфери діяльності, управління, струк-
тури виконавчих органів тощо.

Наприклад, такими нормативними документами у 
Російській Федерації є закон від 7 липня 1993 року № 5340-1 
«Про торгово-промислові палати у Російській Федерації» 
та статути палат.

Система Торгово-промислової палати Російської Фе-
дерації об'єднує : 174 територіальних торгово-промислових 
палати; більше 200 союзів, асоціацій і інших об'єднань під-
приємців на федеральному і 500 бізнес-асоціацій на регіо-
нальному рівні, що представляють основні сектори росій-
ської економіки; близько 50 тисяч підприємств і організа-
цій різних форм власності.

У системі Торгово-промислової палати Росії працюють 
34 комітети з різних напрямів діяльності і галузей підприєм-
ництва і більше 1000 комітетів, комісій, рад і інших громад-
ських формувань, створених територіальними палатами.

Торгово-промислова палата Російської Федерації спри-
яє діяльності більше 60 російських ділових рад із зарубіж-
ними країнами.

Торгово-промислова палата Російської Федерації – 
член Всесвітньої федерації торгових палат, Асоціації тор-
гово-промислових палат європейських країн (Європалати), 
Ради керівників ТВП держав – учасників СНД, Конфедера-
ції торгово-промислових палат країн АТР, інших міжнарод-
них і регіональних організацій [6].

Членами Торгово-промислової палати Молдови є 
588 підприємницьких структур, які представляють 20 га-
лузей національної економіки та всі райони Молдови. 
Показовим є те, що 70 % фірм – членів цієї організації є 
товаровиробниками; 20 % – комерційними структурами. 

http://www.business-inform.net
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Інші 10 % – це фірми, які надають різні види послуг. Щодо 
кількості засновників ТПП, то у законодавстві Республіки 
Молдова вона не визначена. У Російській Федерації та Рес-
публіці Казахстан кількість засновників повинна бути не 
менше п’ятнадцяти, в Україні – п’ятдесяти [9].

У законодавстві Республіки Білорусь, на відміну від 
українського, відсутній принцип невтручання держав-
них органів влади та їх посадових осіб у діяльність ТПП. 
А голова Білоруської Палати обирається та звільнюється 
з посади її Радою за поданням Міністерства закордонних 
справ Республіки Білорусь. Ця норма вказує на можливе 
обмеження діяльності торгово-промислової палати даної 
країни саме як незалежного об’єднання суб’єктів підприєм-
ницької діяльності та зацікавленість у контролі за роботою 
ТПП з боку держави та її посадових осіб.

Міжнародний арбітражний суд при Торгово-про мис-
ловій палаті Білорусі складається з Президента, арбітрів, 
секретаріату та інформаційного центру. Він розглядає спо-
ри, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних 
та інших міжнародних економічних зв’язків. Регламент 
суду є його основним процесуальним документом. Спір у 
ньому може розглядатися тільки за наявності відповідної 
письмової угоди сторін, яка зазвичай обумовлюється окре-
мим пунктом у контрактах.

ТПП України є членом Міжнародної торгової па-
лати і Всесвітньої федерації палат, Асоціації торгово-
промислових палат Європи, Ділової ради Чорноморського 
економічного співтовариства, Асоціації ТПП Центральної 
Європейської Ініціативи.

ТПП України має в 11 країнах світу своїх представ-
ників, підтримує партнерські зв'язки з аналогічними на-
ціональними та регіональними структурами майже у 90 
країнах світу.

З метою сприяння розвитку міжнародних економічних 
зв'язків ТПП України створює зі своїми закордонними 
партнерами спільні дорадчі органи – ділові ради, змі-

шані торгові палати. Представники Палати входять до скла-
ду 69 міжурядових комісій з питань торгово-економічного 
співробітництва, підкомісій і робочих груп в них [10].

В Україні згідно з чинним законодавством торгово-
промислові палати мають право: 

 проводити за дорученням державних органів неза-
лежну експертизу проектів нормативно-правових 
актів з питань економіки, зовнішньоекономічних 
зв’язків; 

 представляти і захищати законні інтереси членів 
торгово-промислової палати; 

 проводити на замовлення українських та інозем-
них підприємців експертизу, контроль якості, 
кількості, комплектності товарів і визначати їх 
вартість; 

 засвідчувати і видавати сертифікати про похо-
дження товарів;

 створювати, реорганізовувати і ліквідовувати під-
приємства та інші організації; 

 створювати за ініціативою учасників спору тре-
тейські суди відповідно до законодавства України;

 виконувати інші повноваження, що не суперечать 
законодавству України.

Методичні та експертні документи, видані торгово-
промисловими палатами в межах їх повноважень, є обо-
в’язковими для застосування на всій території України [4].

З метою розвитку зовнішньоекономічних зв’язків в 
інтересах вітчизняних промисловості та торгівлі Торгово-
промислова палата України виступає ініціатором створен-
ня змішаних торгових палат, рад, здійснює кроки по від-
криттю за кордоном своїх представництв. Розвиваються 
зв’язки з палатами Німеччини, Італії, Туреччини, Польщі, 
Словаччини та інших країн.

ВИСНОВКИ
Згідно з результатами аналізу міжнародного досвіду 

створення бізнес-асоціацій встановлено, що інститут торгово-
промислових палат є однією з найпотужніших і широко роз-
повсюджених у світі форм самоврядування підприємниць-
кого сектора. У країнах з розвиненою ринковою економікою 
торгово-промислові палати визнано вищим рівнем організа-
ції бізнес-асоціацій. Багатогалузевий характер діяльності па-
лат і можливість вирішення багатьох соціально-економічних 
завдань бізнесу зумовлюють масове залучення до них підпри-
ємців і швидке зростання їхньої кількості у світі. 

Торгово-промислові палати країн співдружності, 
поряд з основними функціями, протягом багатьох років 
проводять експертизу імпортованих із-за кордону облад-
нання, технологій і товарів на предмет відповідності їх 
за якістю, кількістю та комплектністю умовам укладених 
угод, здійснюють патентно-ліцензійну та сертифікаційну 
діяльність, що, на перший погляд, не є суттєвим, проте без 
цього неможливий контроль та порядок на ринку, бороть-
ба з контрабандою та фальсифікацією товарів. Це значно 
підсилює вплив діяльності ТПП як на економічний розви-
ток держави, так і на міжнародні відносини. 

Потребує додаткового вивчення досвід Великобри-
танії щодо залучення в Раду палат депутатів, представників 
профільних міністерств та інших зацікавлених осіб. Проте 
необхідно розрахувати оптимальні пропорції їх кількості, 
щоб не порушити незалежності управління ТПП та забез-
печити самостійність у прийнятті будь-яких рішень. 

Оптимальним шляхом розвитку вітчизняної моделі 
ТПП є еволюційний перехід від змішаних систем до конти-
нентальної моделі. Досвід співпраці вітчизняних ТПП та ТПП 
Німеччини довів реальність та необхідність трансформацій-
них процесів у даному напрямку. За умов слабкого розвитку 
вертикальної інтеграції, кредитних можливостей банківської 
системи, несформованості фондового ринку, втручання дер-
жави у процес перерозподілу капіталу в напрямку структур-
ної перебудови економіки, промоції найперспективніших 
галузей, процеси навчання персоналу є необхідністю, тобто 
найбільш перспективною для економічного зростання стає 
континентальна модель торгово-промислових палат.           
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У статті проаналізовано стан технічного регулювання ЗЕД у світі та в Україні, визначено основні проблеми та шляхи підвищення ефективності 
сертифікації. Розглянуто систему технічного регулювання ЄС та наведено приклади застосування технічних бар'єрів окремими країнами для 
забезпечення безпеки товарів на внутрішньому ринку. Запропоновано розробити стратегії розвитку національної системи інформаційного за-
безпечення технічного регулювання та призупинити перехід від системи обов'язкової сертифікації до системи оцінки відповідності вимогам 
технічних регламентів.
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кого регулирования внешнеэкономической деятельности в мире
В статье проанализировано состояние технического регулирования ВЭД в 
мире и в Украине, определены основные проблемы и пути повышения эффек-
тивности сертификации. Рассмотрена система технического регулирова-
ния ЕС и приведены примеры применения технических барьеров некоторыми 
странами для обеспечения безопасности товаров на внутреннем рынке. Пред-
ложено разработать стратегию развития национальной системы информа-
ционного обеспечения технического регулирования и приостановить переход 
от системы обязательной сертификации к системе оценки соответствия 
требованиям технических регламентов.
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of Technical Regulation of Foreign Economic Activity (FEA) in the World
The article analyses the state of technical regulation of FEA in the world and Ukraine and 
identifies main problems and ways of increase of efficiency of certification. It considers 
the system of technical regulation of EU and provides examples of application of techni-
cal barriers by some countries for ensuring security of goods in the domestic market. The 
article offers to develop a strategy of development of the national system of information 
provision of technical regulation and suspend transition from the system of mandatory 
certification to the system of assessment of correspondence with requirements of techni-
cal orders of business.
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