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Інструменти реалізації економічної політики на місцевому рівні - це комплекс 
важелів регулювання, через використання яких держава прагне досягти поставлених 
цілей. Фактично, практика засвідчує, що певні знаряддя, важелі реалізації цілей 
економічної політики на місцевому рівні є інструментами фінансування місцевого 
економічного розвитку. Їх поділяють на бюджетні, інвестиційні, кредитні та грантові 
інструменти. До бюджетних інструментів фінансування економічного розвитку на 
місцевому рівні відносять: цільові субвенції, місцеві цільові програми, податкове 
стимулювання, муніципальне замовлення; до інвестиційних: ДПП (державно-приватне 
партнерство), інвестиційні проекти, лізинг; до кредитних: муніципальні облігації, місцеві 
гарантії, банківські кредити, кредити МФО, револьверний фонд, краудфандинг; до 
грантових: МТД (міжнародна технічна допомога), грантові програми, КСВ (корпоративна 
соціальна відповідальність) [2, с.96]. При цьому слід наголосити на тому, що процес 
вибору інструментів, як засобів досягнення цілей, є дуже  важливим в механізмі реалізації 
економічної політики на місцевому рівні.  

Індикатори реалізації економічної політики на місцевому рівні - це показники 
економічної діяльності (впровадження політики), які свідчать наскільки ефективні дії, 
пов’язані з її реалізацією. Індикатором може бути будь-який економічний показник, що 
«повідомляє", як відбувається досягнення мети економічної політики.  

Отже, на нашу думку, основне призначення механізму реалізації економічної 
політики на місцевому рівні означає більше ніж просто розвиток місцевого бізнесу та 
зростання якості життя населення, він повинен охоплювати ефективну комунікацію та 
діалог на місцевому рівні, об’єднувати людей та їхні ресурси задля досягнення спільної 
мети. Саме тому сьогодні в Україні набувають все більшої актуальності і практичної 
значущості дослідження реалізації економічної політики на місцевому рівні (на рівні 
територіальних громад – міст, селищ і сіл).  
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РОЛЬ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ  

В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 
 

Взаємодія національного бізнесу між собою, його контакт з державними 
установами та суспільством у цілому є результатом діяльності добровільних об’єднань і 
зокрема та торгово-промислової палати (ТПП) України. Інститут торгово-промислових 
палат надає практичну допомогу підприємцям у здійсненні торговельно-економічних 
угод на внутрішньому і зовнішньому ринках, сприяє збільшенню експорту українських 
товарів та послуг, проводить незалежну експертизу товарів, здійснює оцінку рухомого і 
нерухомого майна, забезпечує штрихове кодування продукції, патентно-ліцензійні 
послуги та багато іншого.  
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Торгово-промислова палата являє собою одним із важливих елементів у системі 
нарощування обсягів бізнесу в Україні, від ефективності діяльності якої залежить 
розвиток економіки країни в цілому та її імідж на зовнішніх ринках. Тому питання 
ефективного функціонування та сталого розвитку ТПП є надзвичайно актуальними, 
особливо в умовах соціально-економічної кризи [1]. 

Торгово-промислова палата сьогодні стала ефективним засобом взаємовигідної 
співпраці в загальній системі світової економіки. Вона має вагомий вплив саме на 
активізацію розвитку зовнішньоекономічної діяльності через співпрацю з іншими 
палатами; організацію семінарів, конференцій і виставок, а також проведення ділових 
зустрічей із зарубіжними партнерами, результатом яких є укладання договорів про 
співпрацю надання послуг; проведення зустрічей, виставок, презентацій та інші 
міжнародні заходи. При цьому здійснюється забезпечення зовнішньоекономічних 
контактів з метою розширення можливостей розвитку економіки.  

Дослідженням проблем становлення та розвитку ТПП України займалися такі 
вітчизняні дослідники, як: Б.В. Александрова, Г.М. Болдирь, І.Л. Гурняк, К.Р. Добкіна, 
Ю.В. Семаніва, С.В. Науменко, Г.Д. Чижиков та ін. 

Хмельницька Торгово-промислова палата розпочала свою діяльність у вересні 
1967 року як Хмельницьке Бюро товарних експертиз в системі Українського відділення 
Всесоюзної торгової палати. На початку 90-х рр. ХХ ст. згідно з рішенням Президії 
республіканської Палати Бюро реорганізовано в госпрозрахункову фірму 
«Хмельницькзовнішсервіс» ТПП Української РСР. 4 липня 1994 року був підписаний 
Указ Президента України № 357/94 «Про Торгово-промислову палату України». А 
наступного 1995 року в квітні відповідно до цього указу на базі фірми 
«Хмельницькзовнішсервіс» створена Хмельницька Торгово-промислова палата. 
Регламентує діяльність палат Закон “Про торгово-промислові палати України”, який 
Верховна рада України прийняла 2 грудня 1997 року та Статут. Для зручності клієнтів 
ХТПП відкрила три представництва у Хмельницькій області: в містах Кам’янець-
Подільський, Славута, Полонне. 

На сьогодні Хмельницька ТПП об’єднує понад 290 суб’єктів господарювання 
різних форм власності, які представляють практично всі галузі економіки Хмельниччини. 
Головним завданням Хмельницької торгово-промислової палати є створення сприятливих 
умов для регіонального підприємництва, надання допомоги в налагоджені ділового 
співробітництва між вітчизняними та закордонними партнерами, розширення ринків 
збуту товарів та послуг, всебiчне змiцнення мiжнародних промислових, науково-
технiчних і торговельних зв’язкiв. 

Палата є важливим елементом інтеграції регіону у світову економіку. Авторитет 
Хмельницької торгово-промислової палати та високий професiоналiзм її працiвникiв 
визнанi i шануються як в дiлових колах Хмельниччини так і за її межами. Серед послуг, 
які надаються Палатою, основними є: видача сертифікатів походження; підтвердження 
походження українських товарів; декларування зовнішньо-торгівельних операцій; 
проведення експертиз; контроль якості та кількості товарів; штрихове кодування; мовні 
переклади; реєстрація торгової марки; навчання та допомога в державних закупівлях; 
організація виставок; третейський суд тощо. Хмельницька ТПП надає довідкову, ділову, 
юридичну інформацію вітчизняним та закордонним підприємцям, організовує семінари, 
конференції, виставки в регіоні та за його межами. Для ефективної допомоги в роботi 
пiдприємств регiону та здійснення iнтеграцiї зi свiтовим економiчним спiвтовариством 
Хмельницька ТПП активно працює i розширює спiвробiтництво з органами виконавчої 
влади, ТПП України, торговими представництвами, посольствами, підприємствами і 
організаціями регіону, інформацiйними центрами i пiдприємницькими спiлками далекого 
та близького зарубіжжя [3]. Хмельницькою торгово-промисловою палатою укладено 
Угоди про співробітництво з регіональними торгово-промисловими палатами інших 
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країн, що дозволяє отримувати оперативну інформацію про діяльність підприємств за 
кордоном, обмінюватись комерційними пропозиціями, розширювати зовнішньо-
економічні контакти. Однією з видів діяльності Хмельницької ТПП є участь у виставках – 
як одного з дієвих методів активного просування товарів, послуг і технологій на ринку. 
Виставки надають учасникам можливості заявити про себе, познайомитись з 
потенційними партнерами, знайти покупців, зустрітись з конкурентами і порівняти свої 
товари та послуги, отримати інформацію про ринкове оточення і перспективи розвитку 
галузі. 

Хмельницька Торгово-промислова палата організовує і проводить як 
спеціалізовані, так і універсальні виставки-продажі. Сучасні виставкові зали знаходяться 
в приміщенні Торгово-промислової палати, облаштовані стендами і необхідним 
обладнанням, забезпечується охорона експонатів під час виставки. Територія ТПП теж 
використовується як виставковий майданчик. Під час ярмарок тут організовуються 
виставки-продажі саджанців, кущів, розсади, виноградної лози та різного садово-
городнього приладдя. В перервах між плановими виставковими заходами можна 
орендувати площу на території ТПП під постійно діючі виставки. Зручне розташування 
будівлі ТПП біля Торгового центру та зупинки автотранспорту і дороги дає змогу 
споглядати виставлені експонати великій кількості людей. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про закупівлі товарів, робіт, послуг за 
державні кошти» встановлена обов’язкова вимога щодо навчання (підвищення 
кваліфікації) всіх членів комітету з конкурсних торгів, тому ХТПП на регулярній основі 
проводить семінари з навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних 
закупівель. 

Таким чином, торгово-промислові палати своєю діяльністю сприяє створенню 
передумов для залучення підприємців до процесу демократичних та економічних реформ 
в Україні, налагодженню ефективного діалогу, конструктивного співробітництва між 
бізнесовими структурами, малими та середніми підприємствами, представниками органів 
державної влади та місцевого самоврядування з метою об’єднання зусиль для 
впровадження реформ у боротьбі з корупцією, поліпшення бізнес-середовища для 
підприємництва. 
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