
 

 

 
 

1 
 

Декларація 

про приєднання до Єдиного добровільного стандарту  

членського бізнес-об’єднання ММСП 

Київ, 16 листопада 2022 р. 

Ми, що підписались нижче, представники українських членських бізнес-об’єднань мікро-, 

малих і середніх підприємств (надалі – ММСП), підтримуємо встановлення Єдиного 

добровільного стандарту членського бізнес-об’єднання ММСП, його подальшу розробку та 

просування з метою досягнення максимально широкого об’єднання українського бізнесу 

задля ефективного і доброчесного, консолідованого і професійного представлення його 

інтересів у взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування в 

Україні, з міжнародними організаціями, іншими зацікавленими сторонами та групами 

інтересів. 

Підписанти, розуміючи виклики та ризики для бізнесу в Україні в умовах війни, 

зголошуються об’єднати свої зусилля, ресурси та експертизу для реалізації Єдиного 

добровільного стандарту членського бізнес-об’єднання ММСП і створення відповідного 

середовища, формування культури та розбудови спроможності членських бізнес-об’єднань 

ММСП в Україні. Розробка цього Стандарту має на меті утвердження та просування ролі 

бізнес-об’єднань у представленні інтересів своїх членів, підвищення якості самих бізнес-

об’єднань, формування попиту на їх послуги серед підприємців, а також налагодження 

державно-приватного діалогу для захисту економічних свобод. 

Декларація визначає вектор і представляє набір принципів та критеріїв, що мають бути 

покладені в основу подальшої розробки, розвитку і впровадження Єдиного добровільного 

стандарту членського бізнес-об’єднання ММСП, а саме: 

Репрезентативність: членське бізнес-об’єднання має чітко визначати, яку бізнес-спільноту 

(сектор, галузь, регіон, тощо) воно представляє, та мати можливість підтвердити це 

відповідним складом та кількістю своїх членів; 

Визначена та оприлюднена Місія бізнес-об’єднання, зосереджена на підтримці 

підприємництва, а також наявність стратегії, спрямованої на реалізацію цієї місії; 

Наявність команди із досвідом представлення інтересів підприємців та бездоганною 

репутацією; 

Дотримання принципів належного урядування у формуванні та функціонуванні керівних 

органів та систем управління БО; 

Здатність до співпраці і коаліціювання, й готовність до участі у адвокації інтересів ММСП; 

Фінансова незалежність, прозорість та підзвітність; 



 

 

 
 

2 
 

Функціональна та операційна спроможність, виражена у наявності відповідних політик, 

експертизи, людських та матеріально-технічних ресурсів. 

Зазначеним принципам та критеріям має відповідати організація, яка прагне позиціонувати 

себе в якості членського бізнес-об’єднання ММСП та представляти інтереси бізнес-

спільноти в державно-приватному діалозі. Підписанти готові докласти зусиль до розробки, 

опрацювання вказаних принципів, сприяти їх визначенню, роз’ясненню та просуванню, і 

усвідомлюють, що цей перелік може бути змінений та доповнений в процесі формування 

на його основі Єдиного добровільного стандарту членського бізнес-об’єднання ММСП. 

Декларація про приєднання до Стандарту відкрита до підписання всіма об’єднаннями 

підприємців, які прагнуть долучитись до розвитку, впровадження та просування Єдиного 

добровільного стандарту членського бізнес-об’єднання ММСП, і заявляють намір 

відповідати спільно визначеним критеріям та принципам. 

 

Асоціація виробників молока         

Асоціація підприємств промислової автоматизації України    

ГО «Взаємодія-Плюс»         

ГО «Вінницька обласна організація «Cпілка підприємців «Стіна»   

ГО «Клуб ділових жінок МЛТ»        

ГО «Клуб Ділових Людей України»        

ГО «Ліга ділових та професійних жінок України»      

ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»  

ГО «Українська Платформа «Жінки в Бізнесі»      

ГС «Асоціація менеджерів та управителів житловою нерухомістю»   

ГС «Західноукраїнський кластер індустрії моди»      
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ГС «Карпатський смак»         

ГС «Міжрегіональний Союз птахівників та кормовиробників України»  

ГС «Органічна Україна»         

ГС «Полтавська асоціація бізнесу»        

Донецька торгово-промислова палата       

Запорізька торгово-промислова палата       

Івано-Франківська торгово-промислова палата      

Одеська регіональна торгово-промислова палата     

Сумська торгово-промислова палата       

Торгово-промислова палата України       

Українська асоціація візуальної індустрії       

Українська асоціація деревообробного обладнання     

Українська Асоціація Меблевиків        

Українська асоціація підприємств легкої промисловості «Укрлегпром»  

Харківська обласна ГО «Асоціація приватних роботодавців»    

Харківська торгово-промислова палата       

Цю декларацію підписано в межах проєкту “Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і 
середніх підприємств в Україні”, який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні 

(ПРООН) у співпраці з Міністерством економіки України і за підтримки Швейцарії. 


