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У статті на підставі аналізу теоретичних досліджень вчених, а також Закону України 

«Про торгово-промислові палати в Україні» визначені особливості адміністративно-

правового статусу торгово-промислових палат в Україні. Надано авторське визначення 

поняття «адміністративно-правовий статус торгово-промислових палат», охарактеризовано 

елементи адміністративно-правового статусу. 
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В статье на основе анализа теоретических исследований ученых, а также Закона 

Украины «О торгово-промышленных палатах в Украине» определены особенности 

административно-правового статуса торгово-промышленных палат в Украине. Представлено 

авторское определение понятия «административно-правовой статус торгово-промышленных 

палат», охарактеризованы элементы административно-правового статуса. 
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The article is based on an analysis of theoretical research scientists and the Law of Ukraine 
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status of the Chambers of Commerce» describes the elements of the administrative and legal status. 

Keywords: legal status, administrative and legal status, rights, duties, chambers of 

commerce 

 

Постановка проблеми. 

Правове регулювання статусу 

торгово-промислових палат повинно 

відповідати вимогам сучасного 

стану розвитку українського 

суспільства, в тому числі 

відбуватись із врахуванням стрімкої 

його інформатизації та виникнення 

нових інформаційних технологій, що 

є запорукою ефективного здійснення 

діяльності по захисту прав і 

законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, яка повинна бути 

визнана основною функцією 

торгово-промислових палат. 

Огляд останніх досліджень і 
публікацій. Не зважаючи на 

чисельність наукових досліджень з 

питань адміністративно-правових 

засад діяльності торгово-

промислових палат, практично 

відсутні роботи з приводу 

визначення їх адміністративно-

правового статусу. Разом з тим, це 

питання має важливе науково-

практичне значення, особливо в 
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плані участі торгово-промислових 

палат у реалізації окремих 

державних повноважень, зокрема 

зовнішньоекономічних зв’язків, а 

також з інших питань, що 

стосуються прав та інтересів 

підприємців. 

Проблема визначення 

адміністративно-правового статусу 

різних суб’єктів адміністративного 

права завжди привертала увагу 

вчених-адміністративістів таких, як 

В. Б. Авер’яновa, Д. М. Бахрах, 

Л. Р. Білої-Тіунової, Ю. П. Битяка, 

В. М. Гаращука, В.К. Колпакова, 

Н. Р. Нижник та інших. Окремі 

аспекти діяльності торгово-

промислових палат висвітлені у 

наукових дослідженнях А. В. Куц, 

Г. М. Болдирь та інших. Вважаємо за 

необхідне визначити поняття та 

зміст адміністративно-правового 

статусу торгово-промислових палат 

в умовах оновленого законодавства 

й вибору Європейського вектору 

розвитку. 

Метою цієї статі є дослідження 
поняття та змісту категорії 

«адміністративно-правовий статус 

торгово-промислових палат». 

Досягнення цієї мети буде 

забезпечене через вирішення таких 

завдань: обґрунтування авторського 

визначення дефініції 

«адміністративно-правовий статус 

торгово-промислових палат», 

дослідження структурних елементів 

зазначеного поняття. 

Виклад основного матеріалу. 
Найрізноманітніші зв’язки держави, 

особи та суспільства можуть бути 

найповніше охарактеризовані через 

поняття правового статусу, що 

відображає основні сторони 

відносин особи з державою та 

суспільством. Складні зв’язки між 

державою та індивідами, а також 

між індивідами у державно-

організованому суспільстві 

фіксуються державою у правовій 

формі – у формі прав, свобод та 

обов’язків. У своїй єдності саме 

вони становлять правовий статус 

індивіда, який, у свою чергу, 

відображає особливості соціальної 

структури суспільства, рівень 

розвитку демократичних інститутів 

та стан законності. Він є системою 

еталонів, зразків поведінки 

суб’єктів, які, з одного боку, 

захищаються державою, а, з іншого 

– схвалюються суспільством. Так, в 

літературі, найпоширенішим і 

найзагальнішим є визначення 

правового статусу як юридичного 

закріплення особи в суспільстві [1, 

с. 95]. 

Первинний аналіз юридичної 

доктрини показує, що під правовим 

статусом слід розуміти сукупність 

прав і обов’язків суб’єктів.  

На сьогоднішній день правовий 

статус торгово-промислових палат 

визначається нормами різних 

галузей права: адміністративного, 

цивільного, господарського тощо. 

Залежно від цієї підстави виділяють 

галузевий правовий статус, який 

характеризує особливості прав та 

обов’язків суб’єктів стосовно певної 

сфери суспільних відносин, він 

конкретизує загальний статус 

нормами галузевого законодавства.  

Переважна більшість науковців 

[2, с. 124; 3, с. 170; 4, с. 219; 5, с. 83] 

у сфері адміністративного права не 

розкриває поняття адміністративно-

правового статусу зосереджуючись 
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тільки на характеристиці окремих 

його елементів, до яких класично 

відносять права, обов’язки та 

відповідальність. Проте, в 

юридичній літературі зустрічаються 

й інші позиції щодо елементного 

складу адміністративно-правового 

статусу. Наприклад, в підручнику 

“Курс адміністративного права 

України” за редакцією професора 

В. В. Коваленка зазначається, що 

поняття адміністративно-правового 

статусу охоплює комплекс 

конкретно визначених суб’єктивних 

прав і обов’язків, які закріплені за 

відповідним суб’єктом нормами 

адміністративного права [3, с. 54]. 

Так, О.М. Алтуніна стверджує, що 

класичний елементний склад 

адміністративно-правового статусу 

характерний для фізичних осіб – 

суб’єктів адміністративного права. 

Для юридичних осіб доцільно до 

елементів адміністративно-

правового статусу відносити мету, 

завдання, функції, повноваження та 

відповідальність [6]. 

В. Я. Малиновський відрізняючи 

адміністративно-правовий статус 

фізичної та юридичної особи, до 

останнього відносить такі основні 

елементи: завдання та цілі, 

компетенція, відповідальність, 

порядок формування та процедури 

діяльності цих органів [7, с. 379]. У 

цьому випадку автор під 

юридичними особами розуміє 

органи публічної влади, які від імені 

держави здійснюють 

адміністрування сферою публічних 

відносин в державі, мета їх 

діяльності, завдання та функції 

безпосередньо пов’язані зі 

здійсненням виконавчо-владних 

повноважень. Натомість, торгово-

промислові палати хоча і 

здійснюють свою діяльність зі 

статусом юридичної особи, але їх 

діяльність безпосередньо не 

пов’язана зі здійсненням виконавчо-

розпорядчої діяльності в публічному 

управлінні, хоча в порядку 

визначеному законом вони можуть 

наділятися такими повноваженнями. 

Саме тому, ми вважаємо за доцільне 

для визначення адміністративно-

правового статусу торгово-

промислових палат необхідно 

проаналізувати такі його елементи: 

права, обов’язки та відповідальність. 

Є. Є. Додіна зазначає: 

«Суб’єкти адміністративного права 

стають суб’єктами адміністративно-

правових відносин тоді, коли вони 

мають практичну можливість 

реалізувати свою адміністративну 

правоздатність у рамках конкретних 

адміністративних правовідносин, 

для цього вони наділяються 

адміністративною дієздатністю. У 

тих випадках, коли учасники 

адміністративних правовідносин – 

громадяни чи громадські об’єднання 

не наділені адміністративно-

владною компетенцією їх 

адміністративно-правовий статус 

визначається тими можливостями, 

які відповідні адміністративно-

правові норми закріплюють за ними 

безпосередньо в сфері управління» 

[8, с. 20]. 

Саме тому, адміністративно-

правовий статус торгово-

промислових палат є частиною їх 

загального правового статусу, але 

утворюють його не всі права та 

обов’язки цих суб’єктів у своїй 

сукупності, а тільки ті з них, які 
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пов’язані з адміністративним 

правом, з тими взаємовідносинами, в 

які вони вступають з органами 

державної виконавчої влади.  

Отже, адміністративно-

правовий статус торгово-

промислових палат можна 

визначити як комплекс 

повноважень, закріплений нормами 

адміністративного права. Стає 

зрозумілим, що права, які 

характеризують адміністративно-

правовий статус торгово-

промислових палат виглядають 

таким чином: 

‒ проводити за дорученням 

державних органів незалежну 

експертизу проектів нормативно-

правових актів з питань економіки, 

зовнішньоекономічних зв'язків, а 

також з інших питань, що 

стосуються прав та інтересів 

підприємців; 

‒ засвідчувати і видавати 

сертифікати про походження 

товарів, сертифікати визначення 

продукції власного виробництва 

підприємств з іноземними 

інвестиціями та інші документи, 

пов'язані із здійсненням 

зовнішньоекономічної діяльності; 

‒ надання експертних висновків 

про походження товарів в тих 

випадках, коли відповідно до 

міжнародних договорів України 

повноваження видачі сертифікатів 

походження товарів надані митному 

органу, якщо інше не визначено 

такими міжнародними договорами. 

Що стосується обов’язків, які 

характеризують адміністративно-

правовий статус торгово-

промислових палат, то по аналогії з 

правами, до них повинні належати 

ті, що обумовлюють виникнення 

взаємовідносин з органами 

публічної влади. Чинний Закон 

України “Про торгово-промислові 

палати в Україні” не містить окремої 

статті, присвяченої розкриттю 

обов’язків вищезгаданої організації. 

Аналіз тексту Закону України “Про 

торгово-промислові палати в 

Україні” дозволяє нам стверджувати, 

що обов’язки можна згрупувати 

таким чином: 

1) обов’язки, пов’язані з 

реєстрацією організації; 

2) обов’язки, пов’язані з 

реорганізацією організації; 

3) обов’язки, пов’язані з 

припиненням діяльності організації; 

4) обов’язки, пов’язані з 

поданням та оформленням 

установчих документів; 

5) обов’язки щодо фінансової 

дисципліни. 

Закон України "Про торгово-

промислові палати в Україні" 

відокремлює торгово-промислові 

палати України від інших 

організаційно-правових утворень, 

наприклад, громадських організацій 

або об’єднань підприємств, 

виділяючи їх в окрему самостійну 

систему, на яку не поширюється дія 

Господарського кодексу України та 

Закону України «Про громадські 

об’єднання». Таке специфічне 

ставлення законодавця до 

вищезгаданих організацій знаходить 

своє відображення, перш за все, в 

принципах утворення та 

нормативному закріпленні цілей та 

завдань торгово-промислових палат. 

Крім того, право на об’єднання в 

торгово-промислові палати 

обмежене статусом суб’єктів 



ПРАВОВА ПРОСВІТА                                                            № 1    2016 

 

173 

об’єднання та умовами щодо 

кількості та територіальної 

залежності їх утворень (п.п. 1,7 ст.1; 

п. 2 ст. 5, п. З ст. 14 ЗУ «Про 

торгово-промислові палати в 

Україні»). Відповідно до положень 

згаданого закону в Україні можуть 

створюватись та діяти організації з 

різним правовим статусом: торгово-

промислові палати України, 

регіональні торгово-промислові 

палати. 

На сьогодні в Законі України 

«Про торгово-промислові палати в 

Україні» взагалі відсутня норма 

щодо будь-якої відповідальності 

діяльності вищезазначених 

організацій. 

Висновки. Проведений аналіз 

чинного законодавства та 

теоретичних доробок вчених-

адміністративістів дозволяє нам 

зробити висновок про те, що під 

адміністративно-правовим статусом 

торгово-промислових палат 

необхідно розуміти врегульовану 

адміністративно-правовими 

нормами сукупність прав та 

обов’язків визначених метою, 

завданнями та функціями 

організації, та їх адміністративну 

відповідальність. Аналіз елементів 

адміністративно-правового статусу 

торгово-промислових палат показав 

наявність деяких прогалин у 

чинному законодавстві з питань його 

визначення. Докладніше про 

особливості удосконалення 

нормативно-правового регулювання 

адміністративно-правового статусу 

торгово-промислових палат 

приділятиметься увага в майбутніх 

наукових публікаціях.
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