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підтримки підприємництва на Дія.Бізнес. Скануйте QR код для переходу в каталог:
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Мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) – важлива складова економіки України як з погляду 
створення доданої вартості, так і з огляду на те, що завдяки власному бізнесу підприємці/підпри-
ємниці не лише забезпечують себе, а й створюють численні робочі місця. Втім, ведення власного 
бізнесу в Україні пов’язане з певними складнощами – як ринковими (несприятлива економічна 
ситуація в країні, брак попиту), так і регуляторними (несталість, складність та незрозумілість зако-
нодавства, бюрократичні перепони), а також із недостатньою безпекою ведення бізнесу та коруп-
ційними ризиками. З 2020 року до викликів для мікро-, малого та середнього бізнесу додалися 
наслідки пандемії коронавірусу: обмеження у роботі, падіння споживчого попиту та платоспро-
можності населення, порушення логістичних ланцюжків тощо. 

Для того, щоб розвивати свій бізнес, спільно вирішувати проблеми та говорити єдиним голо-
сом у діалозі з владою, українські ММСП об’єднуються у ділові спілки, клуби та асоціації. Такі біз-
нес-об’єднання (БО) можуть надавати своїм членам/членкиням важливу актуальну інформацію 
та юридичну підтримку, можливість відстоювати права й інтереси свого бізнесу, навчатися, об-
мінюватися досвідом і налагоджувати ділові контакти (нетворкінг). До того ж діяльність окремих 
БО спрямована на підтримку експорту, сприяння інноваціям, покращення підготовки та підбо-
ру кадрів, аутсорсинг послуг для бізнесу, створення добровільних галузевих стандартів якості 
для товарів і послуг, професійне навчання та сертифікацію. Участь у таких об’єднаннях дозволяє 
підприємцям/підприємницям рухатись у ногу з часом, надає потрібні інструменти та знання для 
зростання й можливість заручатися підтримкою підприємницького середовища у взаєминах з 
державними органами чи органами місцевого самоврядування. 

Однак поінформованість про діяльність БО серед представників/представниць бізнесу в Україні 
досить низька. Навіть якщо підприємці/підприємниці виявляють зацікавленість у приєднанні до 
БО, вони можуть не знати про те, які типи БО існують, які послуги вони надають та на які аспекти 
діяльності БО варто звернути увагу, щоб обрати саме те об’єднання, яке буде ефективно захищати 
права їхнього бізнесу або пропонувати такі послуги, які їм необхідні. Важливо також розуміти, 
наскільки активним є БО – чи регулярно проводить зустрічі або заходи, чи надає актуальну ін-
формацію про себе. Це можна дізнатися з онлайн-ресурсів БО, таких як вебсайт або сторінки у 
соціальних мережах. Не менш важливим є те, як саме члени/членкині БО можуть долучатися до 
прийняття рішень в об’єднанні та до управління ним, чи має БО вимоги до своїх членів/членкинь, 
як організація залучає фінанси та чи є у неї стратегія розвитку. 

ВСТУП
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У звіті міститься огляд ситуації та викликів для ММСП в Україні за даними, доступними станом на кі-
нець 2020 року, аналіз показників рівня участі ММСП у БО, підсумована інформація про юридичні 
форми реєстрації та регулювання діяльності БО, а також проаналізовані результати різноманітних 
кількісних та якісних досліджень щодо тенденцій і викликів у середовищі БО й у секторі ММСП. За 
підсумками цієї діяльності визначено прогалини у статистичних даних і даних із досліджень щодо 
БО в Україні, зроблено висновки щодо поточної ситуації для БО в Україні та надані рекомендації 
для більшого і якіснішого залучення підприємців/підприємниць до лав об’єднань бізнесу. 

Для того, щоб надати підприємцям/підприємницям інформацію про БО, до яких вони можуть при-
єднатись, та допомогти їм із вибором БО залежно від їхніх потреб і пріоритетів, проведено карту-
вання членських бізнес-об’єднань мікро, малих і середніх підприємств. Зокрема, запропоновано 
універсальні критерії для класифікації БО та інструментарій для вибору БО з інформативними 
коментарями та роз’ясненням цінності кожного критерію. Окрім цього, сформовано пілотну базу 
з 420 БО в Україні. 

Запропоновані ознаки класифікації та інструментарій підприємця/підприємниці для вибору БО 
розміщені у додатку 2 до цього звіту. 

Звіт буде корисним для підприємців/підприємниць, які обирають бізнес-об’єднання для вступу, 
задумуються чи потрібно їм це і навіщо, а також для тих, хто можливо вперше дізнається про 
різноманітні бізнес-об’єднання та їх переваги саме з цього дослідження. Окрім цього, звіт стане у 
нагоді об’єднанням бізнесу та тематичним фахівцям. 
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З грудня 2020 по липень 2021 року було здійснене картування бізнес-об’єднань, яке полягало у 
визначенні критеріїв класифікації та вибору БО, проведенні аналітичного огляду ситуації у серед-
овищі ММСП та бізнес-об’єднань ММСП, а також створенні й наповненні бази більш, ніж 400 БО в 
Україні. Мета картування БО – підвищити поінформованість підприємців/підприємниць про БО, 
полегшити вибір через можливість користування базою з основною інформацією про БО, зокре-
ма з їхніми контактами, а також допомогти підприємцям/підприємницям зробити поінформова-
ний і усвідомлений вибір БО, ґрунтуючись на тому, наскільки ці БО відповідають потребам бізнесу 
у захисті його прав, представництві інтересів та отриманні послуг. 

Огляд ситуації у секторі ММСП показав, що їх число включно з ФОП в Україні зростає, водночас 
співвідношення жінок і чоловіків серед ФОП та керівництва підприємств практично не зміню-
ється. ММСП працюють переважно у сфері торгівлі та ремонту, а також у сфері послуг. На ММСП 
припадає понад 60% доданої вартості в економіці України, більше 65% реалізованої продукції та 
майже 78% робочих місць. Після падіння, спричиненого пандемією коронавірусу у 2020 році, ді-
лові очікування бізнесу почали покращуватися. Пандемія змінила бачення проблем бізнесом: на 
чільне місце вийшов брак попиту, тоді як актуальність пошуку працівників зменшилась. Інститу-
ційна та законодавча база для діяльності бізнесу та ситуація з наданням послуг з розвитку бізнесу 
є слабкими місцями у державній політиці у сфері ММСП. 

Бізнес-об’єднання в Україні можуть існувати в різних формах: як громадська організація, громад-
ська спілка, асоціація, саморегулівна організація, професійне об’єднання та ін. Діяльність торго-
во-промислових палат (ТПП) та організацій роботодавців регулюється окремим законодавством. 
В Україні налічується понад 92 тисячі громадських організацій, майже 2,5 тисячі асоціацій та близь-
ко двох тисяч громадських спілок, але у статистичних даних не зазначено, скільки саме з усіх цих 
організацій складають бізнес-об’єднання. У рамках цього дослідження вивчено доступні дані про 
кількість БО в Україні та про рівень членства ММСП у таких об’єднаннях. За даними опитувань 
бізнесу, приблизно кожен десятий бізнес в Україні входить хоча б до одного БО. Підприємства 
великого та середнього розмірів, а також ті, що займаються імпортом або експортом, частіше є 
членами бізнес-об’єднань, ніж мікро- та малий бізнес і той, який не здійснює імпорту та експорту. 

У рамках дослідження також виявлено тенденції та проблеми у середовищі БО в Україні. Серед 
тенденцій – збільшення професійності й організаційної спроможності БО, зокрема через участь 
у програмах міжнародної технічної допомоги, попит на членство у БО серед ММСП та зацікав-
леність ММСП у захисті своїх інтересів через посередництво БО, а також більш критичні оцінки 
регуляторного середовища серед ММСП, які входять до БО, порівняно з тими суб’єктами госпо-
дарювання, які до них не входять. 

РЕЗЮМЕ
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Перешкодами для БО є низька поінформованість бізнесу про них та низький рівень членства у 
БО, сприйняття їх як таких, що не приносять користі для бізнесу, або таких, що захищають лише 
вузькі інтереси, а також усе ще низька організаційна спроможність БО, брак послідовності й ефек-
тивності їхніх адвокаційних заходів, певна фрагментованість у діяльності програм технічної допо-
моги, які працювали з БО в Україні.

Для систематизації інформації про БО в рамках цього дослідження розроблено критерії класифі-
кації. Було запропоновано групувати організації за формою та географією діяльності, за країною 
заснування, за галуззю, за розміром БО та розміром цільового бізнесу, за цільовою аудиторією 
підприємців/підприємниць та за пріоритетними напрямами діяльності. Зважаючи на ці класифі-
кації розроблено критерії вибору БО та критерії формування бази даних БО. Останні було вико-
ристано для формування та наповнення пілотної бази галузевих БО, до якої було включено сто 
організацій в Україні. 

Крім основної інформації про БО, яку підприємці/підприємниці ймовірно можуть знайти у відкри-
тих джерелах на зразок вебресурсів БО чи державних реєстрів, для представників/представниць 
бізнесу важливо ознайомитися з поглибленою інформацією про діяльність БО, його внутрішнє 
управління та можливості для захисту своїх інтересів та отримання послуг для бізнесу. З огляду 
на це критерії вибору БО було розділено на дві категорії: критерії першого рівня та критерії дру-
гого рівня. До критеріїв першого рівня увійшли форма діяльності БО, країна заснування, географія 
діяльності, універсальність діяльності, пріоритетні галузі, розмір БО, пріоритетні напрями його 
діяльності, розмір цільового бізнесу, цільова аудиторія підприємців/підприємниць, наявність ба-
гаторівневого членства та публічна присутність БО. Інформація за цими критеріями дозволяє під-
приємцям/підприємницям обрати БО згідно зі своїми потребами. 

До критеріїв другого рівня віднесені наявність місії та стратегічного управління БО, керівниц-
тво організації та управління нею, членство у ній, діяльність БО для представництва інтересів та 
адвокації, надання послуг, а також фінансова життєздатність та мобілізація ресурсів. Інформація, 
отримана за цими критеріями, дає можливість підприємцям/підприємницям дізнатися більше 
про діяльність БО, його цінності та пріоритети, а також визначитись, чим буде для них корис-
ною участь у саме цьому об’єднанні. Отримання відомостей про БО за критеріями другого рівня 
передбачає особисту розмову підприємців/підприємниць з представниками/представницями 
організації. Для того, щоб зорієнтувати підприємців/підприємниць щодо того, що саме їм варто 
дізнатися під час такої поглибленої розмови, за кожним критерієм другого рівня підготовлені 
запитання, які підприємцям/підприємницям рекомендується задати представникам/представ-
ницям об’єднання. 

На основі проведеного аналізу сформульовано висновки та рекомендації. У висновках дослі-
дження стверджується, що членство у БО дозволяє підприємцям/підприємницям вирішувати 
проблеми, пов’язані із правовим захистом, працювати над вдосконаленням регуляторного сере-
довища, а також розвивати свій бізнес, налагоджуючи ділові зв’язки й отримуючи широкий спектр 
інформаційних, навчальних, консультаційних та інших послуг. Також зроблено висновок про те, 
що множинне членство – тобто членство бізнесу одночасно у декількох БО – ще більше розши-
рює можливості, дозволяючи підприємству або ФОП представляти свої інтереси на різних рівнях 
(скажімо, на місцевому та всеукраїнському) або у різних площинах (наприклад, як представника 
своєї галузі та бізнес-спільноти України загалом). 



Стан розвитку членських бізнес-об’єднань в Україні

12

Рекомендації на основі цього дослідження стосуються підприємців/підприємниць, бізнес-об’єд-
нань та державних органів. Підприємцям/підприємницям рекомендовано вступати у членські 
бізнес-об’єднання, зокрема користуючись наданими критеріями вибору БО та базою галузевих 
об’єднань, брати участь одночасно у декількох об’єднаннях, долучатися до адвокаційної діяль-
ності БО і брати участь у виборах їхнього керівництва. Бізнес-об’єднанням рекомендовано публі-
кувати актуальну інформацію про свою діяльність, залучати мікро- та малий бізнес і підвищувати 
свою організаційну спроможність. Державним органам рекомендовано долучати БО до обгово-
рення нормативно-правових актів і до оцінки регуляторного впливу цих актів, ураховувати по-
зицію БО при розробці регуляторної політики, вживати заходи для покращення регуляторного 
середовища для бізнесу й удосконалювати збирання статистичних даних про БО.
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1. СТАН РОЗВИТКУ ММСП 
ТА ЇХНІХ ОБ’ЄДНАНЬ  
В УКРАЇНІ
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РІВЕНЬ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ  
ММСП В УКРАЇНІ

Протягом декількох останніх років в Україні відбулося падіння кількості мікро-, малих та 
середніх підприємств, яке згодом змінилося на її збільшення. За даними Державної служби 
статистики України (Держстату), кількість суб’єктів господарювання середнього розміру, включно 
з ФОП, зменшилася у 2016 році порівняно з 2014-м, але у 2019 році перевищила рівень 2014-го 
року. За цей самий період часу число малих підприємств спочатку зменшилося до менш ніж 50 
тисяч (2015 рік), а станом на 2019 рік сягнуло майже 59 тисяч. Мікропідприємств у 2019 році в 
Україні налічувалося понад 1 864 тисячі – приблизно стільки, скільки в 2014 році1. При цьому част-
ка ММСП у загальній кількості суб’єктів підприємництва залишається практично незмінною: як і в 
попередніх роках, станом на 2019 рік ММСП складали більше 99,9% від усіх підприємств в Україні. 

Рис. 1. Кількість ММСП в Україні, 2014–2019 роки, од.

 

 
Ці статистичні дані підтверджуються результатами дослідження 2020 року, згідно з яким кількість 
ФОП в Україні зросла з 1,6 млн осіб у 2017 році до майже 2 млн осіб у 2020 році, тобто на 22%, а 
кількість юридичних осіб – з 0,9 млн у 2017 році до майже 1,2 млн у 2020 році, тобто на 29%2. 

1 Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2010–2019 роках / Державна служба 
статистики України.

2 Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні: 2017–2020. Статистичний аналіз відкритих даних ЄДР / А. Горбаль, Р. Насрідінов, А. 
Процюк, О. Сидорук. Київ, 2020. Дослідження проведене у 2020 році на основі даних з Єдиного державного реєстру підприємств 
та організацій України (ЄДР).
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Роль ММСП в економіці країни, яка виражається у доданій вартості, в обсягах реалізова-
ної продукції та у кількості наданих робочих місць, постійно зростала упродовж останніх 
років. Якщо у 2014 році ММСП виробляли 59% доданої вартості в Україні, то у 2019 році – вже 
66,4%3. При цьому таке зростання відбулося за рахунок переважно мікробізнесу, де частка дода-
ної вартості збільшилася з 10,3% до 14,5% у 2014–2019 роках. Це може свідчити про збільшення 
якості товарів та послуг ММСП, поглиблення їхньої інноваційності та використання технологій, а 
також про залучення ними більш кваліфікованої робочої сили. 

Рис. 2. Частка доданої вартості за витратами виробництва ММСП, % до загального показника для усіх 
суб’єктів господарювання

Також спостерігається тенденція до збільшення частки товарів та послуг, які реалізують 
ММСП. У 2019 році майже дві третини продукції (65,5%) було реалізовано малим та середнім біз-
несом порівняно з 60,9% у 2014 році. 

Рис. 3. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) ММСП, % до загального обсягу реалізова-
ної продукції

3 Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної 
діяльності у 2013–2019 роках / Державна служба статистики України. 
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Крім цього, зростає частка працівників, яким дають роботу ММСП. У 2014 році на ММСП 
припадало 73% загальної кількості працівників, зайнятих в українському бізнесі, а у 2019 році цей 
показник зріс майже до 78%4. Найбільше зростання частки спостерігається для бізнесу середньо-
го розміру: з 38,9% у 2014 році до 42,3% у 2019 році. Це може означати, що українські ММСП стали 
більш конкурентними як роботодавці, а також відображати вихід частини малого та середнього 
бізнесу з тіні, що супроводжувалося збільшенням офіційного звітування про кількість робочих 
місць. З огляду на описані тенденції можна зробити висновок, що сектор ММСП в Україні відіграє 
все важливішу роль в економіці.

Рис. 4. Частка найманих працівників у секторі ММСП, % до загальної кількості найманих працівників

Що ж до галузевої належності малого та середнього бізнесу в Україні, то найвищі частки цих під-
приємств припадають на сферу торгівлі та ремонту транспорту (830 тис. од., або 43% ММСП), 
інформаційних та телекомунікаційних послуг, де працює понад 206 тис. од., або 10,6% ММСП; на 
сферу професійної, наукової та технічної діяльності та на узагальнену сферу промисловості (по-
над 130 тис. од., або близько 7% ММСП у кожній)5.

Секторами, де найчастіше представлено найбільші за розміром ММСП, є охорона здоров’я та на-
дання соціальної допомоги та сектор промисловості. У цих галузях частки середніх підприємств 
становлять, відповідно, 7% та 4%. З іншого боку, сфери інформації та телекомунікацій, торгівлі та 
ремонту транспорту, професійної, наукової та технічної діяльності, а також сферу інших послуг 
можна впевнено назвати такими, де домінують мікропідприємства: їхня частка у цих галузях пе-
ревищує 97%6.

4 Кількість найманих працівників у суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності 
у 2010–2019 роках / Державна служба статистики України. 

5 Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності у 2010–2019 роках / 
Державна служба статистики України. 

6 Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності у 2010–2019 роках / 
Державна служба статистики України. 
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Рис. 5. Кількість ММСП за видами економічної діяльності, 2019 р. 

 
Зі зростанням кількості фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб в Україні протя-
гом декількох останніх років розподіл ФОП та керівників/керівниць юридичних осіб за 
статтю практично не змінився. За даними дослідження «Жінки та чоловіки на керівних посадах 
в Україні: 2017–2020», у 2020 році жінки складали загалом 40,5% серед керівників/керівниць юри-
дичних осіб та ФОП разом. При цьому частка жінок – керівниць юридичних осіб була меншою 
(30,5%), ніж частка жінок-ФОП (46,6%)7. З цього можна зробити висновок, що частка жінок-під-
приємниць у малому та мікробізнесі вища, ніж у середньому та великому бізнесі, оскільки ФОП 
переважно представляють бізнес мікро- та малого розміру. 

Цей висновок підтверджується даними опитування «Індекс конкурентоспроможності міст 
2019/2020»8, де досліджувались окремо розподіл за статтю власників/власниць бізнесу та керів-
ників/керівниць бізнесу. 

7 Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні: 2017–2020. Статистичний аналіз відкритих даних ЄДР / А. Горбаль, Р. Насрідінов, А. 
Процюк, О. Сидорук. Київ, 2020. Дослідження проведене у 2020 році на основі даних з Єдиного державного реєстру підприємств 
та організацій України (ЄДР).

8 Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020. Аналітичний звіт. Опитування ФОП та представників підприємств було проведене 
у 2020 році у м. Києві та 23 містах – обласних центрах України.
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Рис. 6. Частки ММСП за видами економічної діяльності, 2019 р.

 

Результати опитування показали, що частка жінок – власниць бізнесу зменшується зі збільшенням 
його розміру. Якщо серед власників мікропідприємств (включаючи ФОП та юридичних осіб) жін-
ки склали 34%, то для малих підприємств ця частка зменшується до 27% і далі до 20% і 21% для 
середніх та великих підприємств відповідно. Загалом жінки, за даними цього опитування, склали 
32% власників усього бізнесу у 2020 році. 

Подібна тенденція була зафіксована і для керівників/керівниць бізнесу. За даними цього опиту-
вання, частка жінок – керівниць бізнесу зменшується з 34% для мікробізнесу до лише 8% для се-
реднього бізнесу, але зростає до 25% для великого бізнесу. Це може бути наслідком особливос-
тей відбору персоналу або внутрішніх політик щодо складу керівних органів великих компаній, 
які сприяють просуванню жінок на керівні позиції. Усього жінки склали 31% керівників/керівниць 
опитаного бізнесу. 
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Зацікавленість в участі у бізнес-об’єднаннях залежить від потреб та проблем бізнесу, а ті, 
своєю чергою, значною мірою визначаються регуляторними умовами й економічною си-
туацією в країні. До 2020 року разом з економічним зростанням покращувались очікування ма-
лих і середніх підприємств. За даними щоквартальних опитувань «Ділові очікування підприємств 
України» Національного банку України (НБУ), Індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців для 
малих та середніх підприємств залишався позитивним до початку 2020 року9. 

Пандемія коронавірусу та карантинні заходи негативно вплинули на зайнятість та доходи: вало-
вий внутрішній продукт України у ІІ кварталі 2020 року впав на 11,4% порівняно з II кварталом 
попереднього року, при цьому кількість безробітних за різними оцінками під час весняного ка-
рантину зросла на 1,0–1,6 млн осіб10. На фоні економічної рецесії погіршились очікування малих 
та середніх підприємств. У II кварталі 2020 року значення Індексу ділових очікувань на наступні 
12 місяців стало негативним уперше з 2015 року. Деяке зростання індексу було зафіксоване у ІІІ 
кварталі 2020 року, хоча він залишився негативним для середніх підприємств. 

Рис. 7. Індекс ділових очікувань підприємств України в наступні 12 місяців

 
Джерело: Ділові очікування підприємств України, НБУ

9 Ділові очікування підприємств України. III квартал 2020 року / Національний банк України. Вип. № 3 (59). Індекс об’єднує очікування 
підприємств щодо їхнього фінансово-економічного стану, обсягів реалізації продукції, інвестицій на будівельні роботи та на 
обладнання і щодо кількості працівників.

10 Шоломицька О. Скільки людей втратили роботу через карантин? 
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Станом на початок 2021 року ділова активність в Україні демонструвала ознаки поступового від-
новлення. За даними сервісу Опендатабот11, у червні 2020 року реєстрації нових підприємств та 
ФОП, які різко скоротилися навесні, досягли рівня до початку карантину. Зросла і кількість вакан-
сій, розміщених онлайн. За умов продовження позитивних тенденцій український бізнес може 
розраховувати на зростання протягом наступних років. У цьому випадку роль бізнес-об’єднань 
для захисту прав та інтересів бізнесу стане ключовою, адже ймовірно, що з поверненням до до-
кризового рівня економіки та скасуванням регуляторних послаблень для бізнесу знову набудуть 
важливості проблеми регулювання, податкової політики та боротьби з корупцією, актуальність 
яких порівняно зменшилась у кризовому 2020 році. 

Упродовж 2020 року для малого та середнього бізнесу на перші місця вийшли такі проблеми, 
як недостатній попит і брак обігових коштів. За даними НБУ, у ІІІ кварталі 2020 року недостатній 
попит став проблемою номер один як для малих, так і для середніх підприємств – на неї вказали 
більше 37% з них. Для малих підприємств загострилася проблема браку обігових коштів, про яку у 
ІІІ кварталі повідомляли майже 36% з них. Для середніх підприємств актуальність проблеми браку 
обігових коштів також зросла, але меншою мірою: з 26,9% до 29,8%12. Політична нестабільність 
залишалася проблемою як до, так і під час карантину. 

Рис. 8. Оцінка найбільш впливових факторів, що обмежують спроможність підприємств збільшувати 
виробництво, % 

Джерело: Ділові очікування підприємств України, НБУ

Водночас проблема браку кваліфікованих працівників, що була однією з основних як для малого, 
так і для середнього бізнесу у І кварталі 2020 року, втратила свою актуальність через економічні 
наслідки пандемії. Особливо це позначилось на бізнесі середнього розміру. Регуляторні пере-
шкоди та корупція також відійшли на другий план. 

11 Опендатабот. Коронавірус — український бізнес на карантині. Вплив карантину на економіку України. Стан на 11 січня 2021. 

12 Ділові очікування підприємств України. I квартал 2020 року / Національний банк України. Вип. № 1 (57) та Ділові очікування 
підприємств України. III квартал 2020 року / Національний банк України. Вип. № 3 (59). 
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До карантину понад 18% малих і середніх підприємств, опитаних НБУ, скаржилися на надмірний 
регуляторний тиск, тоді як у ІІІ кварталі 2020 року таких було менше 14%. Про корупцію на початку 
2020 року повідомляли більше 17% і малих, і середніх підприємств, а у ІІІ кварталі – 14,4% малих 
та 13,5% середніх. 

Зменшення важливості регуляторних перешкод та корупції з погляду підприємств може бути 
пов’язане з тим, що економічний спад пріоритизував питання виживання бізнесу. Іншою причи-
ною може бути деяке полегшення умов ведення бізнесу на час карантину у 2020 році, зокрема 
звільнення від сплати єдиного соціального внеску та деяких податків і тимчасова заборона дея-
ких штрафів та перевірок. Ці кроки, ймовірно, зменшили регуляторне навантаження на ММСП та 
дозволили їм зосередитися на вирішенні важливих питань діяльності бізнесу. 

А втім, можна очікувати, що з послабленням карантинних обмежень і відновленням ділової актив-
ності серед основних викликів для бізнесу будуть високі податки та брак кваліфікованих праців-
ників. Саме на ці проблеми разом із проблемою низького попиту найчастіше вказували ФОП та 
представники підприємств в останньому великому опитуванні бізнесу, проведеному переважно 
до початку карантину, результати якого викладено в публікації «Індекс конкурентоспроможності 
міст 2019/2020»13. 

Рис. 9. Основні перешкоди для ведення бізнесу, %

 

Джерело: Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020. Аналітичний звіт

13 Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020. Аналітичний звіт.
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За даними цього опитування, брак фінансових коштів і до карантину відчувала досить значна 
частка підприємств – 22%. Приблизно один/одна із кожних шести опитаних назвав/назвала се-
ред проблем складність законодавства та корупцію міської влади, а один/одна із кожних десяти 
– складність отримання дозволів в окремих сферах та політичні ризики. А отже, для опитаних 
суб’єктів господарювання, більшу частину яких складають ММСП, може бути актуальною участь у 
БО, що дозволить їм спільно вирішувати проблеми, пов’язані, на їхню думку, зі складним регулю-
ванням, надмірним оподаткуванням, несприятливою політичною ситуацією та корупцією. 

Брак коштів, зокрема на сплату податків і штрафів, став істотним викликом для українського ма-
лого та середнього бізнесу під час пандемії коронавірусу. Це показало опитування щодо впливу 
пандемії COVID-19, проведене ПРООН, ООН Жінки і Продовольчою та сільськогосподарською 
організацією ООН. У понад 90% опитаних ММСП були труднощі зі сплатою податків у перші місяці 
пандемії коронавірусу в Україні, а у більш ніж 55% – труднощі зі сплатою штрафів14. Також опитані 
повідомили про складнощі зі сплатою кредитів і про труднощі, пов’язані з фінансуванням протие-
підемічних заходів на підприємствах. 70% ММСП вказали, що їм довелося повністю або частково 
призупинити діяльність у зв’язку з пандемією, 84% повідомили про зменшення товарообігу, а 25% 
сказали, що їм довелося зменшити кількість працівників. 

За цих обставин українські підприємці/підприємниці шукали різні варіанти подальшого розвитку 
свого бізнесу. Учасники/учасниці опитування щодо впливу пандемії COVID-19 переважно роз-
глядали можливості розширення присутності на внутрішньому ринку, диверсифікації товарів і 
послуг, диверсифікації каналів збуту та прискорення інновацій (більше 60%). 

Менш поширені плани – зміна бізнес-моделі (46%) та розширення присутності на зовнішніх рин-
ках (нижче 19%). Наявність таких планів щодо розвитку – це потенційний запит на послуги біз-
нес-об’єднань, які можуть консультувати ММСП щодо покращення бізнес-моделі, впровадження 
нових товарів чи послуг, виходу на зовнішній ринок тощо. 

Висновки про потребу у діяльності бізнес-об’єднань в Україні можна зробити і з оцінки політики у 
сфері малого та середнього підприємництва, здійсненої Організацією економічного співробітни-
цтва і розвитку (ОЕСР) у 2020 році в рамках порівняння з країнами Східного партнерства15. Оцінки 
політики у сфері малого та середнього підприємництва (МСП) для України за більшістю напрямів 
нижчі, ніж середній показник для країн Східного партнерства.

Особливо варто звернути увагу на досить низькі оцінки за такими напрямами політики у сфері 
МСП, як «інституційна та законодавча база» (3,5 бала), «послуги з розвитку бізнесу» (2,9 бала) та 
«інтернаціоналізація МСП» (2,6 бала). Це ті напрями, де робота бізнес-об’єднань може покращити 
середовище МСП та сприяти його розвитку.

14 COVID-19 in Ukraine: Impact on Households and Businesses. Analytical report. Опитано 974 власників або керівників мікро-, малих та 
середніх підприємств у 24 областях України та м. Києві. Опитування проведене з 20 травня до 3 червня 2020 року.

15 Індекс політики в сфері МСП. Країни Східного партнерства 2020. Оцінка стану реалізації Акту про малий бізнес для Європи. Україна: 
Акт про малий бізнес, країнний профіль. 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/covid-19-in-ukraine--impact-on-households-and-businesses.html
https://sme.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/3_SME_Policy_Index_Eastern_Partnership_countries_2020_Ukrain.pdf
https://sme.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/3_SME_Policy_Index_Eastern_Partnership_countries_2020_Ukrain.pdf
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Рис. 10. Показники України в Індексі політики у сфері МСП, 2020 р.
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За даними різних досліджень, близько однієї десятої українського бізнесу належить до 
бізнес-об’єднань. Так, за даними опитування «Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020», 
46% респондентів, які переважно представляють ММСП, знають про діяльність бізнес-асоціацій, 
бізнес-клубів або будь-яких інших членських об’єднань бізнесу у їхньому місті, а 11% належать до 
таких об’єднань. Слід зазначити, що це опитування проводилося лише у містах, які є обласними 
центрами, та у м. Києві. Тому можна припустити, що у цих містах ММСП більше поінформовані про 
БО та мають більше можливостей долучитися до їхньої діяльності, ніж у решті поселень країни, 
тому рівень поінформованості й участі у БО ММСП у всій країні може бути нижчим. 

Огляд досліджень, проведених з 2015 року, дозволяє припустити, що рівень участі біз-
несу у бізнес-об’єднаннях істотно не змінився протягом останнього часу. Різні опитування 
бізнесу показують, що учасниками/учасницями БО є 9–16% ММСП. Наприклад, згідно з результа-
тами опитування ММСП, проведеного за проєктом ПРООН в Україні «Зміцнення бізнес-об’єднань 
малих і середніх підприємств» у 2017 році16, 9% ММСП вказали, що є членами БО. Ще 38% респон-
дентів/респонденток повідомили про те, що готові вступити до БО, тоді як 34% опитаних вказали, 
що їх не цікавить членство у БО, а 20% не визначилися. 

Варто зазначити, що це опитування засвідчило досить високу поінформованість українського 
бізнесу про БО. Так, 77% опитаних ММСП стверджували, що вважають себе тією чи іншою мірою 
обізнаними про діяльність бізнес об’єднань, бізнес-асоціацій тощо, але при цьому тільки 12% наз-
вали себе добре обізнаними. Зважаючи на те, що у цьому опитуванні була підвищена квота ММСП 
зі східних регіонів України, а вони, згідно з результатами опитування, характеризуються вищою 
поінформованістю про БО, імовірно, що станом на 2017 рік рівень поінформованості про БО се-
ред усіх ММСП в Україні був нижчим. 

У 2016 році було опитано майже дві тисячі мікро-, малих та середніх підприємств (дослідження 
«Щорічна оцінка ділового клімату в Україні»), 15% з яких сказали, що входять до бізнес-асоціацій, 
включаючи ТПП17. У вибірці цього опитування підвищена квота середніх підприємств (15% у ви-
бірці проти менш ніж 1%, згідно зі статистичними даними за 2016 рік). Тому зважаючи на вищий 
рівень членства у БО для бізнесу більших розмірів, можна припустити, що частка членів БО серед 
усіх ММСП в Україні була на цей час дещо меншою. 

16 Оцінка потреб мікро-, малих та середніх підприємств у послугах для розвитку бізнесу в Україні. Аналітичний звіт. Київ, 2017. 
Дослідження проведено в рамках проєкту ПРООН в Україні «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств» 
дослідницькою компанією InMind у період з 10 січня по 28 березня 2017 року.

17 Щорічна оцінка ділового клімату Україні: 2016. Аналітичний звіт: національний та регіональний виміри / В. Беспалько, О. Кузяків, І. 
Федець, Н. Фреїк; USAID. Дослідження проведене в рамках програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні».

УЧАСТЬ ММСП  
У БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАННЯХ 

http://www.ier.com.ua/ua/sme_development/ABCA?pid=5789
http://www.ier.com.ua/ua/sme_development/ABCA?pid=5789
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Приблизно за рік перед цим, у квітні 2015 року, було проведене опитування понад 1600 малих і 
середніх підприємств – юридичних осіб, за результатами якого 16% респондентів/респонденток 
були членами БО, 75% сказали, що ніколи такими не були, а 9% – що входили до БО раніше18. 
Знову ж таки, враховуючи збільшену квоту середнього бізнесу у цьому опитуванні19 й те, що, як 
показали інші дослідження (див. наведені нижче дані опитувань), підприємства – юридичні особи 
частіше від ФОП входять до БО, ймовірно, що частка учасників БО серед українських ММСП у 
2015 році була нижчою. 

Рівень участі у бізнес-об’єднаннях залежить від розміру підприємств та напрямів їх ді-
яльності, зокрема сектору та того, чи здійснюють вони зовнішньоекономічну діяльність. 
Так, опитування «Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020» показало, що підприємства – 
юридичні особи характеризуються вищим рівнем як поінформованості про БО, так і участі в них. 
Зокрема, серед таких підприємств учасників БО удвічі більше (14%), ніж серед ФОП (7%). 

Рис. 11. Поінформованість про діяльність БО та членство у них за типом підприємницької діяльності, %20

Джерело: Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020. Аналітичний звіт. 

Серед підприємств, які здійснюють ЗЕД, тобто є імпортерами та/або експортерами, рівень участі у 
бізнес-об’єднаннях вищий. Серед більш ніж 1000 експортерів та імпортерів, опитаних у 2020 році 
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, 30,9% вказали, що входять хоча б 
до одного ділового об’єднання, включаючи ТПП21. Це майже втричі більший показник, ніж загалом 
серед українського бізнесу, як показали наведені вище опитування. Такий порівняно високий 
рівень участі у БО підприємств, які здійснюють ЗЕД, можна пояснити тим, що вони, ймовірно, за-
цікавлені у цьому для розширення своїх ринків, отримання допомоги у налагодженні успішного 
бізнесу, а також тим, що через свою зовнішньоекономічну діяльність вони частіше входять до 
ТПП. 

18 Чорній Л. Стан розвитку членських бізнес-об’єднань в Україні у 2015 році. Звіт на замовлення ПРООН.

19 Середні підприємства склали 36% учасників цього опитування, тоді як згідно зі статистичними даними за 2015 рік середні 
підприємства становили 4,4% серед ММСП.

20 Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020. Аналітичний звіт. 

21 Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2020. Аналітичний звіт за результатами п’ятої хвилі щорічного 
опитування українських експортерів та імпортерів. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.
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Різні дослідження показують, що чим більшим є розмір підприємств, тим частіше вони є учасни-
ками БО. За даними опитування «Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020», поінформо-
ваність про діяльність БО у своєму місті збільшується від 45% для мікропідприємств до 66% для 
великих, а рівень участі у БО – відповідно від 9% до 50%.

Рис. 12. Поінформованість про діяльність БО та членство у них за розміром бізнесу, %22

Джерело: Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020. Аналітичний звіт

Опитування ММСП, проведене проєктом ПРООН в Україні «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і 
середніх підприємств» у 2017 році23, також демонструє зростання рівня членства у БО разом зі 
збільшенням розміру бізнесу: серед опитаних мікропідприємств відсоток членів БО складає 8%, 
для малих підприємств збільшується до 16%, а для середніх – до 23%. 

Дані опитування ММСП «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні» 2016 року підтвердили цю 
тенденцію. Рівень членства опитаних ММСП зростав разом зі збільшенням розміру бізнесу: серед 
мікропідприємств частка членів БО склала 10%, серед малих – 21%, а серед бізнесу середнього 
розміру – 31%24.

Зв’язок між розміром бізнесу та участю в БО спостерігається і для підприємств, які здійснюють 
ЗЕД і, як було вказано вище, загалом вирізняються вищим рівнем членства у таких організаціях. 
За даними опитування імпортерів та експортерів 2020 року, проведеним Інститутом економіч-
них досліджень та політичних консультацій, лише 13,2% підприємств мікробізнесу є членами БО. 
Для малих підприємств, що займаються імпортом або експортом, ця частка зростає до 34,2%, для 
середніх – до 51,2%, а для великих становить 66,7%. У цьому дослідженні також зазначено, що 
підприємства-експортери є членами у середньому одного або двох БО, а підприємства, які лише 
імпортують або поєднують експорт та імпорт, – у середньому трьох і більше БО25. 

22 Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020. Аналітичний звіт.

23 Оцінка потреб мікро, малих та середніх підприємств у послугах для розвитку бізнесу в Україні. Аналітичний звіт. Київ, 2017.

24 Щорічна оцінка ділового клімату: 2016. Аналітичний звіт: Національний та регіональний виміри / В. Беспалько, О. Кузяків, І. Федець, 
Н. Фреїк; USAID. 

25 Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2020. Аналітичний звіт за результатами п’ятої хвилі щорічного 
опитування українських експортерів та імпортерів. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. 
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Рис. 13. Членство у БО за розміром підприємств – учасників ЗЕД, %.

Джерело: Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2020. Аналітичний звіт за 
результатами п’ятої хвилі щорічного опитування українських експортерів та імпортерів26 .

Різниця у членстві та поінформованості про БО спостерігається і серед бізнесу різних напрямів 
діяльності. Як показало опитування «Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020» 2020 року, 
найбільше знають про БО підприємства, що надають професійні та інформаційні послуги (понад 
50%), а найвищий рівень участі у бізнес-об’єднаннях мають підприємства, що працюють у сфері 
професійних послуг (18%) та у промисловості (17%). Водночас у сфері торгівлі, де в Україні пере-
важно зосереджений мікробізнес, найнижчий рівень поінформованості про БО (41%) та участі у 
таких об’єднаннях (7%).

Рис. 14. Поінформованість про діяльність БО та членство у них за секторами, %

Джерело: Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020. Аналітичний звіт27 

26 Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2020. Аналітичний звіт за результатами п’ятої хвилі щорічного 
опитування українських експортерів та імпортерів. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. 

27 Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020. Аналітичний звіт. 
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Варто зазначити, що у сфері інформаційних послуг, попри досить високу обізнаність про БО, чле-
нами таких об’єднань є лише 10% опитаних. Подібно до сфери торгівлі, сектор інформаційних 
послуг в Україні представляють майже виключно мікропідприємства; це дає підстави припусти-
ти, що мікробізнес в Україні або має найнижчу (порівняно з підприємствами більших розмірів) 
потребу та зацікавленість у тому, щоб долучатися до бізнес-об’єднань, або йому найбільше не 
вистачає знань про те, як це зробити. 

Отже, за даними опитувань, проведених у 2015–2020 роках, рівень участі українських ММСП в 
БО можна оцінити приблизно в 11%. Вибірка кожного з наведених опитувань мала свою специ-
фіку (лише великі міста, учасники ЗЕД, збільшена квота середнього бізнесу тощо), на яку потріб-
но зважати при оцінці результатів. Але усі наведені дослідження, де було виконано аналіз рівня 
членства у БО з позиції розміру бізнесу, показують, що частка ММСП – членів БО зростає зі збіль-
шенням їхнього розміру. 
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2. ЮРИДИЧНІ  
УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ 
БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАНЬ
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Бізнес-об’єднання в Україні регулюються національним законодавством (Конституцією України, 
Господарським кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання» тощо), а також 
своїм статутом, договорами та внутрішніми нормативними актами28. Внутрішні нормативні акти 
– це документи, що регулюють членство у БО, етичні кодекси, політики та ін. БО, які планують пра-
цювати як неприбуткова організація, повинні зазначити у своєму статуті, що вони діють без мети 
одержання прибутку29. 

Якщо БО має територіальні підрозділи у не менш ніж 14 регіонах, воно може отримати статус 
всеукраїнської організації. Це дає можливість отримувати державну підтримку та брати участь у 
роботі консультативно-дорадчих органів на державному рівні30. 

БО в Україні можуть працювати з різними формами реєстрації31: 

1. Громадська організація 

2. Громадська спілка

3. Асоціація

4. Саморегулівна організація (для фінансових установ)

5. Професійні організації та об’єднання (для підприємств і фахівців окремих галузей)

6. Інші.

За результатами аналізу інформації про галузеві БО в Україні, зібраної для пілотної бази, пере-
важна більшість галузевих БО реєструються як асоціації. Такі форми, як громадська організація та 
громадська спілка, є менш поширеними. 

28  Вінніков О.Ю. Управління бізнес-об’єднанням: посібник. Київ, 2017. 84 с. 

29 Там само.

30 Там само.

31 Там само.

РЕЄСТРАЦІЯ  
ТА ЗАКОНОДАВЧІ РАМКИ

https://issuu.com/undpukraine/docs/managing_bmos_vinnikov_2017
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Деякі форми бізнес-об’єднань, такі як торгово-промислові палати та організації робото-
давців, регулюються окремим спеціалізованим законодавством. Це пояснюється їхнім спе-
цифічним правовим статусом у господарських відносинах у державі. Так, ТПП України не лише 
працює для створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, а також має право про-
водити експертизу товарів, оцінювати нерухомість та активи, надавати послуги з кодування това-
рів і патентно-ліцензійні послуги, готувати наукові висновки, а також засвідчувати інтелектуальну 
власність і форс-мажорні обставини32. 

ТПП України об’єднує юридичних осіб, ФОП та бізнес-асоціації. До неї входять 25 регіональних 
ТПП. На відміну від звичайних БО, які не обмежені у територіальному охопленні своєї діяльності, 
в межах одного регіону (області) може діяти тільки одна ТПП. Але як і інші БО, ТПП надає своїм 
членам професійні консультації, особливо з розвитку експорту, організовує семінари й інші за-
ходи для підтримки бізнесу. Іншим БО та будь-яким організаціям законодавчо заборонено ви-
користовувати у своїх назвах такі словосполучення, як «торгово-промислова палата», «торгова 
палата» або «промислова палата». Діяльність ТПП України регулюється Законом України «Про 
торгово-промислові палати в Україні»33.

Організації роботодавців мають на меті представництво і захист прав та інтересів роботодавців. 
Це здійснюється у тому числі у формі соціального діалогу34. Діяльність цих організацій регулю-
ється Законом України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльно-
сті»35. Згідно з цим законом, організації роботодавців беруть участь у колективних переговорах 
з укладення угод на національному, галузевому та територіальному рівнях, а також координують 
діяльність роботодавців у виконанні зобов’язань за цими угодами. До завдань організацій робо-
тодавців також входить сприяння вирішенню колективних трудових спорів, участь у розробці й 
реалізації державної політики у сферах освіти, зайнятості та професійної орієнтації, а також вдо-
сконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників. 

32 Про палату. Торгово-промислова палата України.

33 Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР, станом на 17.03.2020 р.

34 Вінніков О. Ю. Управління бізнес-об’єднанням: посібник. Київ, 2017. 84 с.

35 Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22.06.2012 р. № 5026-VI, станом на 
02.11.2016 р. 

ОСОБЛИВІ ФОРМИ БО 

URL: https://ucci.org.ua/about
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%92%D0%A0#Text
https://issuu.com/undpukraine/docs/managing_bmos_vinnikov_2017
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17#Text


Стан розвитку членських бізнес-об’єднань в Україні

32

Серед послуг, які можуть надавати БО, варто звернути окрему увагу на адвокацію та лобіювання, 
оскільки це діяльність, яка, з одного боку, регулюється законодавством, а з іншого – пов’язана зі 
зміною регуляторного середовища. 

Адвокацію визначають як діяльність окремих осіб або груп, яка має на меті вплив на громадську 
політику та рішення політичних, економічних і соціальних інституцій для представництва й захи-
сту прав та інтересів цих осіб або груп36. Одним із методів адвокації є лобіювання. Воно передба-
чає пряму взаємодію з органами державної влади та місцевого самоврядування з метою впливу 
на їхні рішення37. 

Хоча в Україні немає окремих нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання адво-
кації та лобіювання, у цій діяльності БО має дотримуватися законодавства України, яке регулює 
різні елементи цієї діяльності38. Це, насамперед, Конституція України, яка дає право особисто або 
колективно звертатися до уповноважених органів. Також це закон «Про звернення громадян», 
який описує процедуру подання пропозицій, скарг і заяв до органів влади, та закон «Про доступ 
до публічної інформації», що визначає право громадян на отримання інформації від уповноваже-
них органів. 

Є й інші закони, що регулюють окремі питання адвокації та лобіювання. Так, закон «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зобов’язує обговорюва-
ти проєкти нормативно-регуляторних актів з громадськістю та проводити аналіз їх можливого 
впливу на бізнес39. Саме згідно з цим законом в Україні затвердили методики аналізу впливу регу-
ляторних актів і відстеження їх результативності й запровадили тест малого підприємництва, або 
«М-тест»40, який вимірює вплив запланованого регулювання на мікро- та малий бізнес і передба-
чає консультації з представниками/представницями мікро- та малих підприємств і розрахунок їх 
потенційних витрат на виконання вимог цього регулювання41. 

Усі ці закони дають можливість БО ознайомлюватися з інформацією, потрібною для їхньої адво-
каційної діяльності, доносити свою позицію до державних та місцевих органів і впливати на по-
літику. 

 

36 Прокопенко О. В. Адвокаційна діяльність та некомерційне лобіювання в Україні: посібник. Київ, 2017. 82 с.

37 Там само.

38 Там само.

39 Там само.

40 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308: Постанова Кабінету Міністрів України від 
16.12.2015 р. № 1151.

41 Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта; Постанова Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308, станом на 15.03.2016 р.

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
АДВОКАЦІЇ ТА ЛОБІЮВАННЯ 

https://issuu.com/undpukraine/docs/handbook_advocacy_prokopenko_6d2d54d4ee994a
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1151-2015-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1151-2015-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF#Text
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3. БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАННЯ 
ММСП В УКРАЇНІ: 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ДІЯЛЬНІСТЬ, 
КЛАСИФІКАЦІЯ
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У статистиці на національному рівні бізнес-об’єднання не відокремлені в окрему катего-
рію і тому немає інформації щодо їх точного числа. Це спричинене тим, що, як було зазначено 
вище, БО можуть використовувати ряд організаційно-правових форм для реєстрації (асоціація, 
громадська організація, громадська спілка та ін.). Отже, БО неможливо відокремити за організа-
ційно-правовою формою від інших юридичних осіб, які зареєстровані у такий самий спосіб. 

БО можуть бути окремими формами діяльності громадських об’єднань, зареєстрованих в Україні, 
а це понад 2 400 асоціацій, близько 92 500 громадських організацій і майже 1 900 громадських 
спілок42. Крім цього, Міністерство економіки України публікує дані про інфраструктуру підтримки 
малого та середнього підприємництва, де зазначено кількість громадських об’єднань підприєм-
ців/підприємниць за регіонами. Згідно з останніми оприлюдненими даними, таких об’єднань на 
початок 2019 року налічувалося дещо більше 4 000, при цьому слід відмітити велику кількість 
об’єднань, зазначених в одних регіонах, та відсутність даних про об’єднання в інших регіонах43. 

Крім цього, на вебсайтах міських рад, а також районних і обласних адміністрацій розміщується 
інформація про кількість громадських об’єднань суб’єктів підприємництва у містах (районах, об-
ластях). Але з неї неможливо дізнатися, чи не внесене одне і те саме БО до цих баз декілька разів, 
оскільки назви об’єднань не наводяться. З огляду на таку ситуацію, картування БО в Україні та 
донесення інформації про них до українського бізнесу має особливо важливе значення. 

42 За даними ЄДРПОУ станом на 1 січня 2021 року.

43 Так, у Полтавській області зафіксовано більше 2 700 об’єднань підприємців, а щодо Закарпатської області немає даних щодо їхньої 
кількості. Джерело даних: Інфраструктура підтримки малого і середнього підприємництва по регіонах станом на 01.01.2019. 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

ДАНІ ПРО КІЛЬКІСТЬ БО  
В УКРАЇНІ 

https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=5197183d-97e9-4b71-844b-3c15b3813fe2
https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=5197183d-97e9-4b71-844b-3c15b3813fe2
https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=5197183d-97e9-4b71-844b-3c15b3813fe2
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У рамках картування БО було запропоновано універсальні критерії для їх класифікації. Вони міс-
тять основну інформацію про БО та використовуються для створення бази даних галузевих БО в 
Україні. Відповідно до них, БО поділяються за формою та географією діяльності, за країною засну-
вання, за галуззю, за розміром БО та розміром цільового бізнесу, за цільовою аудиторією підпри-
ємців/підприємниць та за пріоритетними напрямами своєї діяльності. 

За формою діяльності, крім БО різних організаційно-правових форм, таких як асоціація підпри-
ємств, громадська організація, громадська спілка та ТПП, зазначимо також бізнес-клуби та клас-
тери. Кластери поєднують бізнес певної галузі на рівні міста або області та можуть включати інші 
організації, крім бізнесу, наприклад навчальні заклади, науково-дослідні організації. 

За країною заснування розрізняємо БО, засновані в Україні, та ті, що є частиною мережі міжна-
родних організацій. До останніх належать, зокрема, міжнародні ТПП. 

За географією діяльності БО поділені на місцеві, обласні, міжрегіональні та всеукраїнські. Хоча 
більшість БО, за винятком ТПП, не обмежені у географічному охопленні діяльності, але географія 
показує масштаби та пріоритети діяльності БО. 

За галуззю виділено галузеві БО та універсальні. До універсальних БО належить бізнес різних га-
лузей, при цьому у структурі цих БО можуть також працювати галузеві комітети або робочі групи. 

За розміром виділяємо малі, середні та великі БО. Підставою класифікації за розміром є кількість 
членів БО: до 50 – для малих, з 51 до 500 – для середніх та понад 500 – для великих. Також перед-
бачається, що публічна інформація про кількість членів БО може бути відсутньою. 

За розміром цільового бізнесу виокремлюють БО, орієнтовані лише на мікробізнес або на 
ММСП, та БО, які охоплюють бізнес різних розмірів, включно з великим. 

За цільовою аудиторією підприємців/підприємниць виділені БО, що орієнтуються на усю біз-
нес-спільноту, та БО, зосереджені на певній групі підприємців/підприємниць. Це можуть бути такі 
групи, як жінки-підприємниці, підприємницька молодь, підприємці/підприємниці – внутрішньо 
переміщені особи (ВПО) або ветерани/ветеранки АТО/ООС.

КЛАСИФІКАЦІЯ БО:  
КРИТЕРІЇ
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Рис. 15. Класифікація бізнес-об’єднань
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За пріоритетними напрямами діяльності БО класифіковані для того, щоб виділити види діяль-
ності, які вони здійснюють, та послуги, які вони надають. Як організації, що представляють інтере-
си та захищають права бізнесу, БО можуть займатися адвокаційною діяльністю. Як правило, метою 
адвокації є створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, вирішення поточних про-
блем для бізнесу. Також адвокація може здійснюватися з метою отримання чи збереження певних 
переваг або пільг для бізнесу загалом або для певної його категорії (наприклад за ознакою галузі, 
розміру тощо)44. З метою адвокації БО проводять зустрічі з представниками/представницями ор-
ганів влади, дискусії та круглі столи, готують заяви та звернення, а також беруть участь в акціях 
прямої дії (протести, демонстрації). Однією зі складових адвокації для БО може бути проведення 
власних досліджень, моніторинг політики та підготовка аналітичних документів. 

Близьким до адвокації видом діяльності є правовий захист бізнесу. Він може передбачати юри-
дичну підтримку в різних ситуаціях для бізнесу, наприклад при проходженні перевірок, під час 
розгляду судових справ чи взаємодії з державними органами, а також діяльність для попереджен-
ня порушень прав власності й інтелектуальної власності, зокрема рейдерських захоплень, тощо. 

44 Більше про функції адвокації див. Прокопенко О. В. Адвокаційна діяльність та некомерційне лобіювання в Україні: посібник. Київ, 
2017. 82 с.

https://issuu.com/undpukraine/docs/handbook_advocacy_prokopenko_6d2d54d4ee994a
https://issuu.com/undpukraine/docs/handbook_advocacy_prokopenko_6d2d54d4ee994a
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Також БО можуть допомагати своїм членам зі здійсненням експорту, надавати інформаційні, на-
вчальні, консультаційні та інші послуги, у тому числі різноманітні послуги для бізнесу на умовах 
аутсорсингу (субпідряду). Деякі БО можуть здійснювати добровільну стандартизацію та сертифі-
кацію бізнесу у своїй сфері – у такий спосіб вони створюють і підтримують галузеві стандарти 
та просувають незалежну професійну стандартизацію в Україні. Також БО є важливим каналом 
для налагодження ділових зв’язків (нетворкінгу) між підприємцями/підприємницями. Для цього 
об’єднання організовують заходи та розповсюджують інформацію про своїх членів за допомогою 
власних каналів комунікації. Карантинні заходи, вжиті для стримування пандемії коронавірусу, 
обмежили можливість БО проводити нетворкінг протягом останнього часу або змусили їх шукати 
інші формати цієї діяльності, наприклад на онлайн-заходах45. 

 

45 На онлайн-каву – з бізнесменом. Підприємців Донбасу запрошують на ранкові зустрічі. Антикризовий медіа-центр. 2020.

https://acmc.com.ua/na-onlajn-kavu-z-biznesmenom-pidpryyemcziv-donbasu-zaproshuyut-na-rankovi-zustrichi/
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4. ТЕНДЕНЦІЇ  
ТА ВИКЛИКИ У СФЕРІ  
БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАНЬ ММСП
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Протягом останнього часу спостерігається тенденція до посилення організаційної спроможності 
організацій, що об’єднують український бізнес і зокрема ММСП. Це відбувається у тому числі зав-
дяки реалізації програм технічної допомоги, які надають експертну та фінансову підтримку таким 
об’єднанням. Водночас дослідження показують, що у середовищі ММСП є попит на послуги з 
розвитку бізнесу та зацікавленість в участі у БО для захисту інтересів бізнесу, а також що ММСП – 
члени БО схильні більш критично оцінювати як економічні, так і регуляторні умови для ведення 
бізнесу в Україні. 

Збільшення професійності та організаційної спроможності БО. Хоча через недосконалість 
статистичних даних неможливо однозначно відстежити динаміку кількості БО в Україні, можна 
побачити, що вони підвищують свій професіоналізм та організаційну спроможність, покращують 
свою здатність захищати права ММСП та якість послуг, а також стають учасниками міжнародних 
мереж БО. Таку можливість вони мають, зокрема, завдяки участі у програмах технічної допомоги, 
які проводять навчання БО, надають їм консультації, допомагають з підвищенням аналітичного 
рівня та вміння проводити адвокаційні кампанії. Протягом останніх років варто назвати, зокрема, 
такі програми: Проєкт ПРООН «Зміцнення бізнес-об’єднань мікро, малих і середніх підприємств», 
Програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), Програму USAID «Лідерство 
в економічному врядуванні» (ЛЕВ), Проєкт «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), 
діяльність Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE), та діяльність Європейської 
платформи кластерної співпраці (European Cluster Collaboration Platform – ECCP) в рамках про-
грами ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME)» та ряд 
інших. 

Зацікавленість щодо членства у БО у середовищі ММСП. Дослідження думки представників/
представниць ММСП показують, що українські БО мають досить значний невикористаний по-
тенціал щодо надання їхніх послуг та щодо членства ММСП. Так, за даними опитування ММСП 
«Оцінка потреб мікро-, малих та середніх підприємств у послугах для розвитку бізнесу в Україні», 
проведеного ПРООН у 2017 році, БО мають доволі позитивний імідж серед малого та середнього 
бізнесу: 47% опитаних висловили думку, що БО корисні й підприємці/підприємниці повинні до 
них долучатися. 

Також за даними цього дослідження захист інтересів бізнесу, збільшення прибутку та залучен-
ня інвестицій – головні переваги участі у БО для ММСП. Тобто фінансові ефекти від участі у біз-
нес-об’єднаннях відіграють важливу роль у мотивації ММСП долучатися до таких об’єднань. До 
пріоритетних послуг БО опитані внесли також консультації та професійні поради46.

46 Оцінка потреб мікро-, малих та середніх підприємств у послугах для розвитку бізнесу в Україні. Аналітичний звіт. Київ, 2017.

ТЕНДЕНЦІЇ  
У СФЕРІ БО ММСП 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/strengthening-msme-business-membership-organizations-in-ukraine-.html
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-keu-pryjmaje-kontseptsiji-hrantovyh-proektiv-vid-biznes-asotsiatsij-rpz-2019-002
http://www.lev.org.ua/ua/institutions.html
http://www.lev.org.ua/ua/institutions.html
http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/Baranovsky_Reports_Ukr.pdf
https://clustercollaboration.eu/
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Рис. 16. Переваги участі у БО, на думку опитаних ММСП, %

Джерело: Оцінка потреб мікро-, малих та середніх підприємств у послугах для розвитку бізнесу в Україні. 
Аналітичний звіт. 

У дослідженнях виявлено не лише попит на послуги БО, а й готовність платити за ці послуги. Зо-
крема, висока частка експортерів та імпортерів, опитаних Інститутом економічних досліджень та 
політичних консультацій у 2020 році, висловила готовність платити бізнес-об’єднанням за різні 
послуги. Найчастіше – за пошук нових торговельних партнерів за кордоном (43,4%). Це поясню-
ється тим, що опитаний бізнес залучений до ЗЕД і його успіх великою мірою залежить від наяв-
ності іноземних торговельних партнерів. Також вони були готові платити бізнес-об’єднанням за 
захист прав бізнесу та юридичні консультації (більше 27%), а також за різноманітні консультації, 
тренінги і рекламу. Водночас 13,2% учасників/учасниць цього опитування сказали, що не готові 
платити БО за жодні послуги47.

Ці дослідження показують, по-перше, зацікавленість бізнесу у захисті власних інтересів за по-
середництвом БО. Багато представників/представниць бізнесу висловлює готовність платити за 
таку діяльність БО. Це є свідченням того, що підприємства з такими потребами готові приєднатися 
до членських БО, діяльність яких включає адвокацію і які мають членські внески. З іншого боку, 
частина бізнесу бачить участь у БО переважно як спосіб розвитку бізнесу, у тому числі для залу-
чення фінансування, що не є безпосередньою метою роботи більшості БО.

Чутливість до стану регуляторного середовища серед ММСП – членів БО. Як показав по-
рівняльний аналіз поглядів представників ММСП, які належать і не належать до БО, перші гірше 
оцінюють регуляторний клімат, ніж другі. 

47 П’ята хвиля щорічного опитування українських експортерів та імпортерів. Тема 3. Спрощення процедур торгівлі в Україні: Угода про 
асоціацію, перешкоди ЗЕД та роль бізнес-асоціацій. Короткий виклад основних результатів. Дослідження проведено Інститутом 
економічних досліджень та політичних консультацій в рамках реалізації проєкту Підтримка Громадської Ініціативи «За чесну та 
прозору митницю» за фінансової підтримки Європейського Союзу, МФ «Відродження» та Atlas Network
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За даними опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні» у 2016 році, частка ММСП, 
які вважають високий регуляторний тиск (нечітке законодавство, перевірки та забюрократизова-
ність процедур) перешкодою для свого бізнесу, помітно вища серед тих ММСП, що входять до БО, 
ніж для тих, які до них не входять (32% проти 21%). Це справджується для ММСП різних розмірів: 
від мікро- до середніх48.

Рис. 17. Частка представників ММСП, які назвали високий регуляторний тиск перешкодою для зростання 
бізнесу, за розміром підприємств та членством у БО, %

 
Джерело: Опитування ММСП «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні», 2016 рік49 

Такі відмінності між оцінками регуляторних перешкод бізнесом, який належить і не належить до 
БО, можна трактувати по-різному. Ймовірно, це означає, що ММСП, які більшою мірою стикаються 
з бюрократією та регуляторними перешкодами, більш мотивовані приєднатися до БО і в такий 
спосіб вирішувати ці проблеми. Іншою можливою інтерпретацією такого зв’язку є те, що ММСП, 
які беруть участь у діяльності БО, більше поінформовані про регуляторні проблеми, пов’язані з 
веденням бізнесу в Україні, що зумовлює критичніші оцінки. 

48 Федець І. Участь підприємців у бізнес-об’єднаннях як інструмент захисту своїх прав. Консультативна робота. Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій. Київ, 2019 рік.

49 Щорічна оцінка ділового клімату: 2016. Аналітичний звіт: Національний та регіональний виміри / В. Беспалько, О. Кузяків, І. Федець, 
Н. Фреїк; USAID. 
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Об’єднання мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні зіштовхуються з певними викликами, 
такими як низький рівень членства бізнесу, негативне сприйняття цих організацій, брак організа-
ційної спроможності та ін. 

Низька поінформованість бізнесу про БО та низький рівень членства у них. Як було зазна-
чено вище, поінформованість про БО та їхню діяльність наразі залишається відносно невисокою. 
За даними різних опитувань, від 46% до 77% ММСП знають про бізнес-асоціації, бізнес-клуби, 
спілки підприємців або інші форми об’єднань бізнесу (див. розділ 0). Навіть серед бізнесу, який 
знає про такі об’єднання, існують певні помилкові уявлення про їхню роботу. Скажімо, представ-
ники/представниці деяких ММСП розглядають участь у БО як спосіб збільшення прибутків, залу-
чення інвестицій та іншого фінансування (див. розділ 0). 

Водночас це може бути опосередкованим наслідком участі у БО, оскільки така діяльність не є го-
ловною метою об’єднань, створюваних для захисту прав та інтересів бізнесу. Враховуючи низьку 
поінформованість про БО та їхню діяльність, можна припустити, що підприємцям/підприємницям 
бракує знань і навичок щодо того, як обрати БО, яке відповідатиме їхнім потребам. Це актуалізує 
картування БО ММСП. Збирання та розміщення інформації про БО в рамках цього картування 
спростить доступ ММСП до неї та забезпечить інструментарій для здійснення обґрунтованого 
вибору. 

Рівень участі у БО залишається стало низьким. Згідно з опитуваннями бізнесу, проведеними про-
тягом останніх шести років, до БО входить приблизно одна десята ММСП. При цьому мікро- та 
малий бізнес набагато менше залучений до БО, ніж середній та великий. Це призводить до ситуа-
ції, коли БО менше обізнані про проблеми мікро- та малого бізнесу та мають менше можливостей 
представляти його інтереси, а ці сегменти бізнесу, своєю чергою, мають порівняно обмежену 
можливість впливати на державну політику. 

Сприйняття БО як непотрібних для бізнесу або таких, що захищають вузькі інтереси. Крім 
недостатньої поінформованості, причинами низького рівня участі малого та середнього бізнесу 
у БО можуть бути негативні асоціації та уявлення про діяльність таких об’єднань. Так, 45% ММСП, 
опитаних у дослідженні «Оцінка потреб мікро-, малих та середніх підприємств у послугах для роз-
витку бізнесу в Україні», висловили думку, що БО створюються лише для захисту великого бізнесу, 
а 27% вважають, що БО діють для обраних підприємств і туди важко потрапити50. 

50 Оцінка потреб мікро, малих та середніх підприємств у послугах для розвитку бізнесу в Україні. Аналітичний звіт. Київ, 2017.

ВИКЛИКИ  
У СФЕРІ БО ММСП 
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Рис. 18. Бар’єри вступу до БО, на думку опитаних ММСП, % 

Джерело: Оцінка потреб мікро, малих та середніх підприємств у послугах для розвитку бізнесу в Україні.  
Аналітичний звіт.

ММСП висловлюють як погляди про відсутність відповідних БО, так і думки про те, що БО не 
зацікавлені у таких членах, як вони. Останніх більше: за даними цього ж опитування, 42% ММСП 
вказали, що не приєднуються до БО, оскільки, на їхню думку, об’єднання не зацікавлені у такому 
бізнесі, як їхній. 18% ММСП повідомили, що не знають жодного БО, яке б представляло його ін-
тереси. Майже така сама частка опитаних (17%) не вбачають користі або переваг у членстві в БО. 

Результати інших досліджень змальовують подібну картину: в опитуванні «Щорічна оцінка діло-
вого клімату» 2016 року 26% ММСП, які не є членами жодного БО, пояснили це тим, що, на їхню 
думку, БО захищають інтереси обмеженого кола осіб і не орієнтуються на ширші верстви бізнесу, 
а 21% – відсутністю серед БО такого, яке б відповідало потребам та інтересам саме їх бізнесу. 
За результатами опитування в рамках програми USAID «Впевнений бізнес – заможна громада» у 
2015 році, найпоширенішою відповіддю на запитання про те, чому ММСП не входять до БО, була 
така: на їхню думку, немає БО, яке представляло б інтереси їхнього бізнесу. Цю позицію висловили 
28% ММСП51. 

Однією з причин цього може бути недостатня поінформованість бізнесу про діяльність БО та 
негативні приклади відстоювання деякими БО інтересів окремих суб’єктів господарювання. Під-
приємці/підприємниці могли дізнатися про випадки підтримки неконкурентних умов (наприклад 
підвищення мит або встановлення нерівних правил у державних закупівлях52) певними діловими 
об’єднаннями і за цією інформацією зробити висновок про весь сектор БО в Україні. 

Ще однією причиною уявлення про БО як про організації, які працюють для вузьких груп бізнесу, 
є недостатній рівень об’єднання БО у національних мереж чи платформ бізнес-об’єднань, що да-
вало б БО можливість знати і захищати інтереси різного бізнесу. 

51 Чорній Л. Стан розвитку членських бізнес-об’єднань в Україні у 2015 році. Звіт на замовлення ПРООН.

52 Див. для прикладу обговорення змін до законодавства про публічні закупівлі тут: Лісовська Т. Ризики протекціонізму для економіки 
України: експертна позиція щодо законопроєкту № 3739. Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS). 
2020.  
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На думку експертів, опитаних Центром громадської експертизи у 2015 році, українські БО «… не 
беруться відстоювати загальні інтереси сектору МСП і в кращому випадку орієнтовані на вузькі 
інтереси своєї цільової групи»53. Картування БО може допомогти з вирішенням цієї проблеми, 
оскільки за допомогою цієї інформаційної бази підприємці/підприємниці зможуть переконатися, 
що в Україні діють БО, які об’єднують бізнес, подібний їхньому, представляють інтереси їхньої га-
лузі або ММСП в цілому. 

Низька організаційна спроможність БО. Вона проявляється у браку знань, умінь та навичок 
управління БО, недостатньому вивченні потреб організацій-членів та реагування на них, а також 
у тому, що БО не завжди розробляють внутрішні політики, наприклад етичні кодекси, політики із 
закупівель тощо. Не всі БО публікують звіти про свою діяльність та фінансову звітність. Онлайн-ре-
сурси БО подекуди характеризуються браком інформації про поточну діяльність об’єднання, кіль-
кість його членів і те, який бізнес за розміром, галуззю чи іншими характеристиками воно охоплює. 

Про брак професіоналізму й організаційної спроможності українських БО повідомляють і пред-
ставники/представниці експертного середовища, опитані Центром громадської експертизи у 
2015 році. На їхню думку, це заважає українським БО виробляти спільні стандарти діяльності та 
працювати для досягнення спільних цілей54. Діяльність різних програм з допомоги БО, зокрема 
проєкту ПРООН «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств», спрямована на під-
вищення організаційної спроможності таких об’єднань. Цьому посприяє у тому числі картування 
БО, яке здійснюється в рамках цього проєкту, оскільки допоможе підприємцям/підприємницям 
дізнатися, на які аспекти діяльності БО їм варто звернути увагу при виборі об’єднань для себе, а 
бізнес-об’єднанням – побачити важливі напрями для вдосконалення своїх внутрішніх процедур. 

Брак послідовності та ефективності адвокаційних заходів. Щодо ефективності роботи БО 
думки представників/представниць бізнесу розходяться. Приблизно однакові частки ММСП, 
опитаних у рамках дослідження «Оцінка потреб мікро-, малих та середніх підприємств у послу-
гах для розвитку бізнесу в Україні» у 2017 році, висловили протилежні думки щодо ефективності 
та впливовості вітчизняних БО: так, 29% вважають їх неефективними й такими, які ні на що не 
впливають і 25% – що вони ефективні, спроможні впливати на владу й надавати бізнесу потрібні 
послуги. Експерти та експертки звертають увагу на несистематичність і сегментованість співпраці 
БО з органами влади, часто – формальність заходів та залежність цієї співпраці від окремих осіб, 
які представляють ділові об’єднання55. З боку органів влади можна відмітити брак систематичних 
консультацій з організаціями, що представляють бізнес. Результатом цього є нижчий рівень впли-
ву БО ММСП на політичні рішення, які впливають на регулювання діяльності бізнесу в Україні. 

Фрагментованість проєктів, орієнтація на пріоритети донорів. У тому, що українські БО 
співпрацюють з програмами технічної допомоги для посилення своєї організаційної спромож-
ності та для покращання послуг своїм членам/членкиням, може бути потенційно проблематич-
ний аспект. А саме, БО можуть орієнтуватися передусім на пріоритети донорів, які фінансують ці 
програми, що впливатиме на зміст діяльності об’єднання. Програми технічної допомоги, своєю 
чергою, обмежені у часі, тому діяльність БО у деяких випадках може бути зумовленою вимогами 
та тривалістю відповідного фінансування й експертної підтримки, доступ до яких вони мають як 
партнери цих програм. Через це для БО важливо здійснювати стратегічне планування діяльності, 
отримувати зворотній зв’язок від своїх членами/членкинями та працювати у партнерстві з про-
грамами технічної допомоги відповідно до своїх цілей і потреб. 

53 Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні: проблеми, потреби, перспективи. Київ: Центр громадської експертизи, 
Центр міжнародного приватного підприємництва, 2015. 44 с.

54 Там само.

55 Там само.

https://bit.ly/2QnykEr
https://bit.ly/2QnykEr
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5. ПРОГАЛИНИ  
У СТАТИСТИЦІ ТА 
ВТОРИННИХ ДАНИХ
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Наразі в Україні не ведеться статистичний облік БО, оскільки вони зареєстровані за різ-
ними організаційно-правовими формами. Інформація про кількість БО за регіонами України, 
зібрана Мінекономіки, характеризується великими значеннями показників за одними регіонами 
та їх відсутністю за іншими. Крім того, ці дані не містять інформації про назву БО, що унеможлив-
лює визначення наявності регіональних представництв одних і тих самих БО. 

Нестача статистичної інформації про кількість БО частково компенсується дослідженнями біз-
несу, в яких не лише збирається кількісна інформація про членство у БО, а й вивчаються якісні 
характеристики, зокрема відповіді на запитання про погляди бізнесу на БО, очікування від них 
та причини, чому бізнес не вступає до БО. Протягом останніх декількох років було проведено 
декілька таких досліджень, які дозволили побачити бар’єри, що стримують ММСП від участі в 
об’єднаннях, та виявити послуги БО, в яких зацікавлений бізнес. Було опубліковано результати 
вторинного аналізу даних опитувань підприємств, що засвідчують різницю у поглядах на регуля-
торні питання між бізнесом, який входить та який не входить до БО. 

Картування БО певною мірою заповнить брак даних про них в Україні, оскільки надає ін-
формацію про галузеві БО та пропонує критерії для вибору БО підприємцями/підприємницями. 
Планується подальше дослідження із доповненням пілотної бази галузевих БО інформацією про 
універсальні та інші галузеві БО в Україні, а також аналіз цієї бази. 

Разом з цим існує потреба у подальших комплексних дослідженнях, які вивчатимуть ста-
новище та проблеми БО в Україні, їхні потреби в організаційному розвитку, шляхи покра-
щення політичного діалогу між БО й органами влади на державному та місцевому рівнях 
і способи взаємовигідного узгодження послуг БО та пріоритетів бізнесу. Для відстежування 
динаміки членства у БО, поінформованості про них, а також можливої зміни поглядів бізнесу на 
БО варто і в подальшому проводити відповідні опитування представників/представниць підпри-
ємств. 

Для кращого розуміння очікувань бізнесу від БО та перешкод для членства у БО варто проводити 
дослідження з використанням якісних методів (фокус-групові обговорення, глибинні інтерв’ю), 
які дозволять глибше дослідити, що та чому думають представники/представниці бізнесу. Крім 
цього, варто підводити підсумки реалізації програм і проєктів, спрямованих на співпрацю з БО 
ММСП та розвиток їхньої спроможності. Це дозволить отримати уроки та зробити висновки, які 
можна буде використати при розробці майбутніх програм партнерства й підтримки. 

ПРОГАЛИНИ У СТАТИСТИЦІ  
ТА ВТОРИННИХ ДАНИХ
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6. ОПИС КРИТЕРІЇВ  
ДЛЯ ВИБОРУ  
БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАННЯ  
ТА ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ
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Для того, щоб допомогти підприємцям/підприємницям з вибором бізнес-об’єднань та підказати, 
на які характеристики БО варто звернути увагу, щоб воно якнайкраще відповідало потребам їх-
нього бізнесу, в рамках картування БО були розроблені критерії вибору БО. При цьому критерії 
було розділено на дві групи – критерії першого та другого рівня. 

Критерії першого рівня – це ті, про які можна дізнатися з відкритих джерел, наприклад, з опису БО 
на їхніх онлайн-ресурсах, з опублікованих статутів та інших документів БО, із державних реєстрів 
юридичних осіб тощо. За кожним із критеріїв першого рівня було підготовлено варіанти значень, 
за якими (одним або декількома) БО може підходити певному ММСП. 

Критерії другого рівня – це ті, про які не завжди відомо з відкритих джерел. Вони стосуються місії, 
фінансових ресурсів, членських внесків та інших аспектів діяльності БО, важливих для його по-
тенційних членів/членкинь. Про ці критерії варто дізнатися і детально їх проаналізувати, прийма-
ючи рішення про вступ у БО. Вони більш персоналізовані, ніж об’єктивні критерії першого рівня, 
оскільки користь від участі у БО для різних підприємців/підприємниць може бути не однаковою. 

Цю інформацію можна отримати переважно з особистого спілкування з представниками БО. Тому 
для кожного критерію другого рівня підготовлені запитання, які підприємцям/підприємницям 
рекомендується задати представникам/представницям БО, спілкуючись з ними на етапі вибору 
об’єднання. 

До першого рівня критеріїв вибору БО увійшли такі: 

1. Форма діяльності. Серед форм діяльності, відповідно до класифікації підприємств, виділено 
асоціацію підприємств, бізнес-клуб, громадську організацію, громадську спілку, кластери та 
ТПП. Цей критерій показує підприємцям/підприємницям, як саме зареєстрована організація, 
і дає можливість скласти краще уявлення про її діяльність. Наприклад, у бізнес-клубі потен-
ційні учасники можуть очікувати на можливість навести ділові зв’язки або пройти корисне 
навчання для свого бізнесу, тоді як у ТПП – отримати допомогу з експортом чи проходжен-
ням митних процедур. 

2. Країна заснування. За цим критерієм, як вже було зазначено при описі класифікації під-
приємств, виділено два варіанти: українська організація або представництво міжнародної. 
Інформація про країну заснування БО дозволить підприємцям/підприємницям дізнатися, 
бізнес із яких країн може входити у це БО та чи можуть вони очікувати на ділові контакти і 
співпрацю із закордонним бізнесом. 

ОПИС КРИТЕРІЇВ  
ДЛЯ ВИБОРУ БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАННЯ 
ТА ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ
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3. Географія діяльності. Вона може бути місцева, обласна, міжрегіональна та всеукраїнська. 
Знаючи, де саме географічно діє БО, його потенційні члени/членкині розумітимуть, на якому 
рівні відбувається його діяльність, зокрема з яким саме бізнесом – місцевим чи у межах кра-
їни – вони зможуть налагоджувати ділові зв’язки та на якому рівні державних органів – міс-
цевому, обласному або національному – ММСП зможуть захищати права та інтереси свого 
бізнесу. 

4. Універсальність діяльності. БО може бути галузевим, тобто представляти інтереси певної 
галузі, або універсальним, тобто таким, що об’єднує бізнес різних галузей. Власники/влас-
ниці бізнесу можуть обрати членство лише в одному БО (галузевому або універсальному) 
залежно від своїх потреб. Але також ММСП можуть одночасно бути членами двох або більше 
БО, причому як галузевих, так і універсальних. Це розширює можливості підприємств, дає 
більше інструментів для захисту своїх прав та інтересів, сприяє збільшенню мережі ділових 
контактів. 

5. Пріоритетні галузі. Цей критерій стосується галузевих БО. Якщо підприємці/підприємниці 
розглядають можливість вступу до галузевого БО, їм варто дізнатися, на які саме галузі воно 
орієнтується. 

6. Розмір. Цей критерій передбачає такі варіанти: малі БО (до 50 членів), середні (51–500 чле-
нів) та великі (понад 500 членів). Інформація про кількість членів БО покаже підприємцям/
підприємницям масштаб його діяльності, наскільки впливовим воно може бути з погляду 
впливу на політичні рішення та до якої мережі контактів ММСП зможуть отримати доступ, 
приєднавшись до цього БО. 

7. Пріоритетні напрями діяльності. Як було зазначено при описі критеріїв класифікації у цьо-
му звіті, серед напрямів діяльності БО виділені адвокація та представництво інтересів, пра-
вовий захист, підтримка експорту, інформаційні послуги, бізнес-консалтинг, нетворкінг, до-
бровільна стандартизація та сертифікація, навчання й аутсорсинг бізнес-послуг. Це важливий 
критерій, який дозволяє підприємцям/підприємницям підібрати БО відповідно до власних 
потреб. 

 Вибір БО за критерієм напрямів діяльності також залежить від того, наскільки залученими 
у його діяльність планують бути підприємці/підприємниці. Якщо власник/власниця бізнесу 
готові брати участь у роботі комітетів чи робочих груп, працювати над пропозиціями до за-
конодавства чи іншими документами, вони можуть бути зацікавлені у вступі до членського 
БО, яке займається адвокаційною діяльністю. Якщо ж підприємців/підприємниць цікавлять 
насамперед послуги та можливості для бізнесу, які не вимагають активного залучення до 
діяльності БО, вони можуть вибрати об’єднання, що надають такі послуги. 

8. Розмір цільового бізнесу. За цим критерієм були виділені такі варіанти, як мікробізнес, 
МСП та всі розміри бізнесу. Обізнаність щодо того, на який бізнес орієнтується БО, дозво-
лить підприємцям/підприємницям краще розуміти специфіку його діяльності. З одного боку, 
БО, до яких входить бізнес усіх розмірів, може ефективніше представляти інтереси усієї біз-
нес-спільноти в Україні. У таких БО можна також налагодити ділові контакти з представни-
ками різноманітних підприємств. З іншого боку, БО, орієнтовані на бізнес менших розмірів, 
імовірно, краще розуміють потреби саме мікро- та малих підприємств і більше сфокусовані 
на тому, щоб задовольняти ці потреби. 
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9. Цільова аудиторія підприємців/підприємниць. У рамках цього критерію можливі такі ва-
ріанти, як жінки, молодь, ВПО, ветерани/ветеранки АТО/ООС та вся бізнес-спільнота. Якщо 
БО орієнтується на якусь визначену групу підприємців/підприємниць, то його діяльність 
може краще відповідати потребам саме цієї групи щодо захисту інтересів, розвитку бізнесу 
та нетворкінгу, ніж БО, які працюють для усіх груп підприємців/підприємниць. З огляду на цей 
критерій також актуальне множинне членство у БО. Для власників бізнесу може бути дореч-
ним бути членами декількох БО, одні з яких будуть представляти інтереси бізнес-спільноти 
загалом, а інші – конкретної групи підприємців/підприємниць, які належать до цих об’єднань. 

10. Наявність багаторівневого членства. Це критерій того, чи є у БО різні рівні членства, на-
приклад дійсні та асоційовані члени/членкині. Різні рівні членства можуть передбачати різні 
вимоги до членів/членкинь БО, різні можливості брати участь в управлінні об’єднанням та 
різний розмір членських внесків. Інформація про наявність багаторівневого членства у БО 
актуальна для підприємців/підприємниць, оскільки окреслює права та обов’язки, на які вони 
можуть розраховувати у БО залежно від ступеня залученості до його діяльності.

11. Публічна присутність. За цим критеріям підприємцям/підприємницям пропонується звер-
нути увагу на такі показники, як наявність вебсторінки БО, сторінки у соціальних мережах, 
наявність корпоративної пошти, оприлюднення публічної інформації про керівництво, від-
критий доступ до річної звітності та наявність інформації про адвокаційні кампанії. Чим кра-
ще представлене БО в інформаційному просторі, тим більш імовірно, що воно активне, його 
діяльність відбувається прозоро, воно відкрите до приєднання нових членів. Зрештою на-
явність відкритої інформації про БО означає, що підприємцям/підприємницям буде легше 
зв’язатися з його представниками/представницями, щоб отримати додаткову інформацію та 
вступити у нього. Цю інформацію можна отримати з відкритих джерел на онлайн-ресурсах. 

До другого рівня критеріїв вибору БО увійшли такі: 

1. Місія та стратегічне управління. Тут підприємцям/підприємницям запропоновано спита-
ти, чи є у бізнес-об’єднання стратегія, в якій сформульовані його місія і цілі та яка показує, 
що БО спрямоване на розвиток підприємництва, бізнес-сектору чи економічного потенціа-
лу регіону або галузі. Цей критерій важливий з огляду на те, що деколи діяльність БО може 
фокусуватися не стільки на розвитку бізнесу чи захисті його інтересів, скільки на сферах, 
які безпосередньо не стосуються бізнесу, наприклад на благодійності чи іншій громадській 
діяльності. Тому для підприємців/підприємниць, які обирають БО для потреб свого бізнесу, 
важливо, щоб воно було зосереджене саме на розвитку підприємництва. А наявність цілей 
і стратегії у БО вказує на високий рівень його організаційної спроможності й на те, що воно 
має визначену спрямованість діяльності та конкретні плани щодо того, як цю діяльність реа-
лізовувати. 

2. Керівництво та управління. З огляду на цей критерій підприємцям/підприємницям реко-
мендується поставити такі запитання: «Яким чином я як член/членкиня організації буду долу-
ченим/долученою до прийняття рішень в організації?» та «Які механізми є в організації щодо 
долучення членів до управління організацією (щорічні загальні збори, вибори правління, ре-
гулярні збори в онлайн/офлайн/змішаному форматі, опитування членів організації, робота в 
комітетах/робочих групах тощо)?».  Ці запитання особливо актуальні для підприємців/підпри-
ємниць, які мають намір впливати на рішення та діяльність БО шляхом участі у зборах, комі-
тетах та робочих групах, а також через участь у внутрішніх опитуваннях, голосуваннях тощо. 
Разом з цим деколи підприємці/підприємниці зацікавлені переважно у послугах БО і не мають 
потреби активно долучатися до управління ним. Завдяки цьому критерію вибору вони мо-
жуть визначитися зі своїми очікуваннями щодо долученості до управління БО та висловити їх. 
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3. Членство. Ще один важливий критерій для вибору БО, у зв’язку з яким підприємцям/підпри-
ємницям пропонується поставити такі запитання: «Чи є в організації багаторівневе членство 
і якщо так, то які умови членства на кожному з цих рівнів?» та «Чи має організація етичний 
кодекс та/або вимоги до членів?». 

З’ясування цих питань дозволить підприємцям/підприємницям детально дізнатися про те, чи 
є в БО різні рівні членства та які права й обов’язки мають члени/членкині БО залежно від цих 
рівнів. Це також нагода побачити, чи збігаються цінності та принципи підприємців/підприєм-
ниць з принципами БО. У бізнес-об’єднання може бути етичний кодекс або інший документ, 
де зазначені вимоги до його членів/членкинь з позиції цінностей. З ним варто ознайомитись, 
оскільки він є важливим орієнтиром для підприємців/підприємниць при виборі БО. 

4. Представництво інтересів та адвокаційна діяльність. Підприємцям/підприємницям ре-
комендується запитати у представників/представниць БО: «Як організація може захистити 
права та інтереси такого бізнесу, як мій?» і «Чи може організація впливати на прийняття рі-
шень місцевої та державної влади?». Ці запитання сформульовані так, щоб підприємці/під-
приємниці отримали конкретну інформацію, як на практиці вони зможуть захистити свої пра-
ва та інтереси через членство у бізнес-об’єднанні. 

 Захист свого бізнесу та здатність відстояти свої права можуть бути одними з основних при-
чин того, чому підприємці/підприємниці бажають приєднатися до БО. Ця мотивація, ймовір-
но, стала ще більше актуальною останнім часом на фоні посилення вимог та обмежень щодо 
роботи бізнесу через карантинні заходи, вжиті з метою стримування пандемії коронавірусу. 
Проаналізувавши відповідь БО про можливості щодо представництва інтересів та впливу на 
рішення влади, підприємці/підприємниці краще зрозуміють, чи зможе об’єднання допомогти 
їм у цьому аспекті та як саме.

5. Надання послуг. Щоб чіткіше з’ясувати свої потенційні можливості у цьому аспекті, підпри-
ємцям/підприємницям варто запитати БО, які послуги воно може надати їхньому бізнесу і на 
яких умовах. Це дозволить дізнатися про спектр доступних послуг у БО та про пакети послуг 
залежно від рівня членства (за наявності). При цьому підприємці/підприємниці можуть діз-
натися у БО, чи охоплюватиме їхній членський внесок отримання певних послуг, чи за них 
потрібно буде сплачувати окремо. 

6. Фінансова життєздатність та мобілізація ресурсів. Підприємцям/підприємницям варто 
запитати БО, якими є основні джерела фінансування організації. Окрім членських внесків, БО 
може фінансуватися за рахунок грантових коштів, добровільних пожертв, отримання дохо-
дів з цільового внеску (ендавменту), спонсорської допомоги, оплати за надані послуги тощо. 
Інформація про ці джерела покаже потенційним членам/членкиням БО, наскільки воно фі-
нансово незалежне та життєздатне. Крім цього, пріоритетні напрями діяльності БО можуть 
залежати від фінансової ситуації, а це безпосередньо вплине на його членів/членкинь. 

Проаналізувавши інформацію про БО за критеріями першого рівня з відкритих джерел або з бази 
БО, складеної у рамках цього картування, а також відповіді на запитання за критеріями другого 
рівня, підприємці/підприємниці краще дізнаються про діяльність бізнес-об’єднань, що їх заціка-
вили, зокрема на який бізнес орієнтуються ці БО. Це дасть можливість ММСП обрати такі біз-
нес-об’єднання, які найкраще підходять для їхніх потреб. До того ж це потенційно підвищить обі-
знаність про БО в Україні та допоможе спростувати досить поширене уявлення про те, що серед 
наявних в Україні БО немає таких, які могли б захистити інтереси конкретного бізнесу. 
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7. БАЗА ЧЛЕНСЬКИХ  
БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАНЬ:  
АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК, 
ПОСЛУГ ТА ПУБЛІЧНОЇ 
ПРИСУТНОСТІ БО
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ОПИС ВИБІРКИ 

Загальна база галузевих та універсальних бізнес-об’єднань налічує 420 організацій. Дані про ці 
організації було зібрано протягом березня-липня 2021 року. Зібрана інформація стосується ха-
рактеристик та діяльності бізнес-об’єднань і залишатиметься актуальною протягом досить дов-
гого часу. 

Розширення обсягів цієї бази БО дає можливість краще вивчити структуру сектору бізнес-об’єд-
нань в Україні, проаналізувавши його за різними критеріями, побачити їхні типові характеристики 
та визначити, якої інформації про БО найчастіше бракує у відкритому доступі. Крім цього, збіль-
шення кількості БО у базі покращить вибір БО для підприємців/підприємниць та дозволить їм з 
більшою ймовірністю знайти одну або більше організацій, які відповідатимуть їхнім потребам. 

До бази 420 БО було включено лише ті об’єднання, які офіційно зареєстровані як юридичні особи 
та мають код ЄДРПОУ56. Аналіз бази БО було здійснено за всіма внесеними до неї організаціями, 
за виключенням тих, які об’єднують не суб’єктів підприємництва (підприємства або ФОП), а інші 
бізнес-об’єднання. 

Це такі організації: 

1. Громадська спілка «Всеукраїнський аграрний форум» (ГС «ВАФ»)

2. Громадська спілка «Національна платформа малого та середнього бізнесу»  
(Нацплатформа МСБ)

3. Громадська спілка «Фонд «Українська Рада Бізнесу» (Українська Рада Бізнесу)

Ці організації виступають важливими платформами для співпраці між українськими бізнес-об’єд-
наннями та для координації їхньої діяльності, але не ввійшли до аналізу через те, що їхніми чле-
нами є не бізнес, а громадські організації. Відтак, наведений далі аналіз бази БО був здійснений за 
417 організаціями.

 

56 Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ  
БАЗИ БО
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ОБМЕЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Перед тим, як представити результати аналізу бази БО, варто наголосити на деяких обмеженнях, 
притаманних цьому дослідженню, що випливають з доступності інформації про БО та зі структури 
їхнього членства. 

1. Присутність бізнес-об’єднань онлайн. 

 Насамперед, при наповненні бази було надану перевагу тим БО, які активно діяли станом на 
період дослідження (що можна було побачити з їхньої публічної комунікації через онлайн-ка-
нали) та про які можна отримати інформацію з онлайн-джерел. Тому більшість БО у базі скла-
дають ті, що мають власні вебсайти та/або сторінки у соціальних мережах та які розміщували 
там публікації протягом 2020-2021 років. 

2. Використання відкритих даних. 

 Для наповнення бази використовувалися лише відкриті дані, тобто інформація, опублікована 
на вебсайтах БО, у їхніх публікаціях у соціальних мережах, у статутах та звітах БО та у матері-
алах преси про БО. Відповідно, не оприлюднена інформація або та, яка доступна лише для 
членів БО, не була врахована при формуванні бази. 

3. Доступність інформації про БО. 

 Інформація про БО, якої найчастіше бракувало на їхніх веб-ресурсах, стосується кількості чле-
нів БО та обмежень або вимог до членства. Також подекуди бракувало певних видів контак-
тної інформації БО: деякі БО на своїх веб-сторінках не подають контактних номерів або адрес 
електронної пошти. У такому разі для пошуку контактів БО використовувались онлайн-серві-
си, що подають інформацію з державних реєстрів (YouControl, Опендатабот та ін.). 

4. Специфіка членства у БО. 

 Кількість членів БО, у яких вона відома, вказана у базі. Разом з цим, слід зазначити, що чле-
нами деяких БО є не лише бізнес, але й університети, науково-дослідницькі організації та 
громадські об’єднання. При заповненні бази була вказана загальна кількість членів кожного 
БО, яке подає таку інформацію, без відокремлення тих членів, що не є фірмами або підприєм-
цями. 

 
КАТЕГОРІЇ АНАЛІЗУ

У цьому розділі представлено результати аналізу бази БО за наступними критеріями: 

1. Базові характеристики БО.

 Форма діяльності, країна заснування, розташування та географія діяльності, універсальність 
діяльності та для галузевих БО – пріоритетна галузь, тривалість діяльності, що визначається 
роками від часу реєстрації, а також розмір, що визначається кількістю членів. 

 Характеристики БО у базі були зазначені відповідно до критеріїв бази БО, описаних у цьому 
звіті. Інформація щодо пріоритетних галузей діяльності галузевих БО була взята з веб-сто-
рінок організацій та інших відкритих джерел та пізніше стандартизована відповідно до Кла-
сифікації видів економічної діяльності (КВЕД) 2010 року. За цими критеріями було проведено 
кількісний аналіз.
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2. Напрями діяльності та типи цільового бізнесу

 Це напрями діяльності БО, розмір цільового бізнесу та цільова аудиторія підприємців/під-
приємниць. За цими критеріями також було проведено кількісний аналіз.

3. Членство: рівні членства та обмеження або вимоги до членства. 

 За критерієм рівнів членства був проведений кількісний аналіз. Інформація про обмеження 
або вимоги до членства у БО була скопійована без змін або з деякими скороченнями з від-
критих джерел, таких як вебсайти та статути БО, та не була стандартизована. За критерієм 
обмежень або вимог до членства у БО було проведено якісний аналіз. 

4. Публічна присутність БО

 Наявність веб-сторінки та сторінок у соціальних мережах, наявність груп для регулярної ко-
мунікації членів БО в соціальних мережах, наявність розсилки новин електронною поштою, 
наявність чату у телефонних додатках або у соціальних мережах. За цими критеріями було 
проведено кількісний аналіз. 
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ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ

За формою діяльності БО поділяються на три основні групи: це асоціації підприємств, що склали 
34% від усіх БО, включених до бази, громадські організації (29%) та громадські спілки (26%). 

Асоціації, представлені у базі, склали 5,7% усіх асоціацій в Україні57. БО у базі, зареєстровані як 
громадські організації, складають менше одного відсотка усіх громадських організацій в Україні58, 
а БО, зареєстровані як громадські спілки, – 5,8% усіх громадських спілок59. 

Але, як було зазначено раніше (див. розділ Дані про кількість БО в Україні), бізнес-об’єднання не 
виділені окремо серед юридичних осіб різних форм діяльності. Тому немає можливості визначи-
ти, яка частка від українських бізнес-об’єднань загалом представлена у базі. 

До бази була внесена Торгово-промислова палата України та усі регіональні ТПП, які разом скла-
ли 6% від усіх БО. Решта 5% БО зареєстровані які інші організаційно-правові форми, у тому числі 
як благодійні організації, товариства з обмеженою відповідальністю та інші об’єднання юридич-
них осіб. 

Рис. 19. Форма діяльності БО, %

 

КРАЇНА ЗАСНУВАННЯ

Майже всі БО у базі (98,6%) були засновані в Україні. Лише 6 БО, які склали 1,4% від усіх, є пред-
ставництвами іноземних організацій. 

57 Серед 2486 юридичних осіб, зареєстрованих як асоціації, за даними ЄДРПОУ станом на 1 січня 2021 року.

58 Серед 92470 юридичних осіб, зареєстрованих як громадські організації, за даними ЄДРПОУ станом на 1 січня 2021 року.

59 Серед 1875 юридичних осіб, зареєстрованих як громадські спілки, за даними ЄДРПОУ станом на 1 січня 2021 року.
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ГЕОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Більше двох третин БО (68%) працюють на всеукраїнському рівні. Серед решти БО найбільша 
частка припадає на ті, що працюють на рівні області (19%) та на рівні міста (11%). Найменша част-
ка БО (2%) – міжрегіональні, тобто такі, що працюють у декількох областях. Прикладами останніх є 
Асоціація крафтових виноробів Причорномор’я, яка об’єднує виноробів з Миколаївської, Херсон-
ської та Одеської областей, та Громадська спілка «Карпатський смак», до якої входять виробники 
продуктів харчування із Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. 

Рис. 20. Географія діяльності БО, %

 

Рис. 21. Регіони розташування головного офісу БО, %
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Центральні офіси більшості БО (60%) знаходяться у Києві. На інші області припадає по 5% і менше 
БО. Як правило, об’єднання знаходяться в обласних центрах, хоча частина розташована і поза 
ними. Зокрема, у базу ввійшли БО з Білої Церкви, Дубна, Кривого Рогу, Маріуполя, Мелітополя, 
Умані та інших міст, які не є обласними центрами. У базі зібрані БО з усіх регіонів України за виклю-
ченням АР Крим та м. Севастополя.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

Галузеві організації склали приблизно три четвертих усіх БО у базі (74,8%). Решта 25,2% – це уні-
версальні організації, які об’єднують бізнес різних галузей. 

Перевага галузевих організацій особливо значна на всеукраїнському рівні: тут вони складають 
84,2% БО, тоді як галузеві – 15,8%. Водночас на рівні, нижчому за національний, тобто серед міс-
цевих, обласних та міжрегіональних організацій разом, частка універсальних БО складає 45,5% 
і досить близька до частки галузевих (54,5%). Зокрема, на місцевому рівні, як правило, діють біз-
нес-клуби, які поєднують власників бізнесу різних секторів у своєму місті. 

Рис. 22. Частки галузевих та універсальних БО серед БО, що працюють на національному рівні та на 
рівнях, нижчих від національного, %

 

ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ

До бази ввійшли БО, що поєднують бізнес різних галузей. Найбільші частки галузевих БО працю-
ють у секторах промисловості (26%), сільського господарства (18,3%), адміністративне та допо-
міжне обслуговування (7,7%) та інформації та комунікацій (13,5%). 

Серед сільськогосподарських об’єднань є такі, що займаються вирощуванням зерна, ягідниц-
твом, молочарством, бджільництвом, птахівництвом та іншими видами діяльності, у тому числі 
Асоціація виробників херсонського кавуна та Асоціація виробників мелітопольської черешні, які 
зосереджені на вирощуванні одного певного продукту. 

БО у секторі промисловості представляють бізнес, що виробляє продукти харчування, напої, 
одяг, ліки, прилади, транспортні засоби, меблі та іншу продукцію. 

Переважна більшість БО, що належать до галузі адміністративного та допоміжного обслуговуван-
ня, об’єднують бізнес, що надає туристичні послуги: туристичні агенції та бюро, туроператорів. Є 
серед них і нішеві об’єднання, що спеціалізуються у певному виді туризму, як наприклад, Всеукра-
їнська асоціація гастрономічного туризму, члени якої пропонують тури фермами, броварнями та 
виноробствами, та Українська асоціація медичного туризму, зосереджена на подорожах у поєд-
нанні з медичними послугами. 
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У сфері інформації та комунікацій найбільша частка БО (9,3%) – це ті, члени яких займаються 
комп’ютерним програмуванням та пов’язаним з ним діяльністю. Зокрема, у базу включено 21 
IT-кластер з різних міст України. 

Крім цього, досить вагомі частки БО сконцентровані у таких галузях, як транспорт, складське гос-
подарство, поштова та кур’єрська діяльність (5,4%), постачання електроенергії, газу, пари та кон-
диційованого повітря (4,8%) та оптова та роздрібна торгівля та ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів (4,8%). 

Табл. 1. Розподіл БО за пріоритетними галузями згідно КВЕД, %

Сектор (секція КВЕД) Сектор (розділ КВЕД)
% у 

розділі
% у секції 
загалом

A Сільське 
господарство, лісове 
господарство та 
рибне господарство

01 Сільське господарство, мисливство та надання 
пов’язаних із ними послуг

17,6%
18,3%

03 Рибне господарство 0,6%

B Добувна 
промисловість 
і розроблення 
кар'єрів

05 Добування кам'яного та бурого вугілля 0,3%

1,0%
06 Добування сирої нафти та природного газу 0,6%

C Переробна 
промисловість

10 Виробництво харчових продуктів 5,4%

18,3%

11 Виробництво напоїв 1,3%

14 Виробництво одягу 1,3%

16 Оброблення деревини та виготовлення виробів з 
деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів 
із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

0,6%

17 Виробництво паперу та паперових виробів 0,3%

18 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної 
інформації

0,6%

19 Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення

0,3%

20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 2,2%

21 Виробництво основних фармацевтичних продуктів 
і фармацевтичних препаратів

1,3%

23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної 
продукції

2,6%

24 Металургійне виробництво 0,6%

25 Виробництво готових металевих виробів, крім 
машин і устатковання

1,6%

26 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної 
продукції

0,6%

27 Виробництво електричного устатковання 0,6%

28 Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 1,6%

29 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів

0,3%

30 Виробництво інших транспортних засобів 1,6%
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Сектор (секція КВЕД) Сектор (розділ КВЕД)
% у 

розділі
% у секції 
загалом

31 Виробництво меблів 0,6%

32 Виробництво іншої продукції 2,2%

D Постачання 
електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого 
повітря

35 Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря

4,8% 4,8%

E Водопостачання; 
каналізація, 
поводження з 
відходами

36 Забір, очищення та постачання води 0,6%

1,6%38 Збирання, оброблення й видалення відходів; 
відновлення матеріалів

1,0%

F Будівництво

41 Будівництво будівель 1,6%

2,9%42 Будівництво споруд 1,0%

43 Спеціалізовані будівельні роботи 0,3%

G Оптова та 
роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів

45 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними 
засобами та мотоциклами, їх ремонт

1,3%

4,8%46 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними 
засобами та мотоциклами

1,3%

47 Роздрібна торгівля, крім торгівлі 
автотранспортними засобами та мотоциклами

2,2%

H Транспорт, 
складське 
господарство, 
поштова та 
кур’єрська діяльність

49 Наземний і трубопровідний транспорт 1,6%

5,4%
50 Водний транспорт 0,3%

51 Авіаційний транспорт 0,3%

52 Складське господарство та допоміжна діяльність у 
сфері транспорту

3,2%

I Тимчасове 
розміщування 
й організація 
харчування

55 Тимчасове розміщування 1,0%

1,3%
56 Діяльність із забезпечення стравами та напоями 0,3%

J Інформація та 
телекомунікації

58 Видавнича діяльність 1,3%

13,5%

59 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних 
програм, видання звукозаписів

0,3%

60 Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного 
мовлення

1,3%

61 Телекомунікації (електрозв'язок) 1,3%

62 Комп'ютерне програмування, консультування та 
пов'язана з ними діяльність

9,3%

K Фінансова та 
страхова діяльність

64 Надання фінансових послуг, крім страхування та 
пенсійного забезпечення

3,2%

6,4%
65 Страхування, перестрахування та недержавне 
пенсійне забезпечення, крім обов'язкового 
соціального страхування

1,3%

66 Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг 
і страхування

1,9%
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Сектор (секція КВЕД) Сектор (розділ КВЕД)
% у 

розділі
% у секції 
загалом

M Професійна, 
наукова та технічна 
діяльність

70 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); 
консультування з питань керування

1,0%

4,2%
71 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; 
технічні випробування та дослідження

0,6%

73 Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури 
ринку

2,2%

74 Інша професійна, наукова та технічна діяльність 0,3%

N Діяльність у сфері 
адміністративного 
та допоміжного 
обслуговування

77 Оренда, прокат і лізинг 0,3%

7,7%

78 Діяльність із працевлаштування 0,3%

79 Діяльність туристичних агентств, туристичних 
операторів, надання інших послуг бронювання та 
пов'язана з цим діяльність

6,7%

81 Обслуговування будинків і територій 0,3%

Q Охорона здоров’я 
та надання 
соціальної допомоги

86 Охорона здоров'я 1,0% 1,0%

R Мистецтво, 
спорт, розваги та 
відпочинок

90 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 0,6%
1,0%

92 Організування азартних ігор 0,3%

S Надання інших 
видів послуг 96 Надання інших індивідуальних послуг 0,3% 0,3%

РОЗМІР БО

Розмір БО визначався за кількістю їхніх членів. Якщо кількість членів менша або дорівнює 50, БО 
вважається малим, від 51 до 500 членів – середнім, а від 501 члена і більше – великим. 130 БО, 
які склали 31% від усіх проаналізованих організацій, не подали інформацію про кількість своїх 
членів. 

Серед решти 287 БО найчисленнішою групою сталі малі об’єднання, що становлять 41% усіх БО у 
базі. Частка БО середнього розміру – 23%, а великого розміру – 5%. 

Рис. 23. Розподіл БО за розміром, %
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Середня кількість членів в одному БО у базі – 9060. При цьому у малих БО в середньому беруть 
участь 22 члени, у середніх – 142, а у великих – 2236. 

Табл. 2. Середня кількість членів БО за розміром, одиниць

Розмір БО Середня кількість членів

Малі 22

Середні 142

Великі 2236

Універсальні та галузеві БО помітно відрізняються за розміром. Середня кількість членів в 
універсальних об’єднаннях склала 369, а у галузевих – 48. 

Табл. 3. Середня кількість членів БО за універсальністю діяльності, одиниць

Універсальність діяльності БО Середня кількість членів

Універсальні 369

Галузеві 48

ГАЛУЗЕВА ПРЕДСТАВЛЕНІСТЬ

Порівнявши загальну кількість членів БО у кожній галузі із кількістю суб’єктів підприємництва, які 
зайняті у цих галузях, можна побачити, у яких галузях підприємці та фірми найчастіше об’єднують-
ся у БО. 

Найвищий рівень участі у БО – у сільському господарстві та фінансовій і страховій діяль-
ності, де 15,5% та 14,3% суб’єктів підприємництва входять до бізнес-об’єднань, включе-
них до бази61. В агросекторі до таких об’єднань, крім сільськогосподарських підприємств, вхо-
дять і багато фермерських господарств, а у фінансовому секторі крім банків та страхових компаній 
участь в об’єднаннях значною мірою беруть і кредитні спілки та компанії, що здійснюють торгівлю 
цінними паперами. 

Досить часто до БО приєднуються і суб’єкти підприємництва, що займаються постачанням елек-
троенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. До таких організацій належать приблизно кож-
ні десяті підприємець/підприємниця або фірма у цій сфері (10,5%). 

Натомість у секторах, де працює найбільше українського бізнесу, спостерігається низь-
кий рівень залучення до бізнес-об’єднань. Зокрема, у сфері торгівлі та ремонту, де загалом 
працює понад 800 тисяч суб’єктів підприємництва, лише дещо більше тисячі беруть участь у біз-
нес-об’єднаннях. Це складає 0,2% від усього бізнесу у цій сфері. Подібно до цього, частка бізнесу у 
секторі інформації та комунікацій, який входять до бізнес-об’єднань, складає лише 0,7%. Ця сфера 
налічує понад 200 000 суб’єктів підприємництва в Україні. 

60 Тут і далі у розділі Розмір середнє означає 5% усічене середнє.

61 Кількість суб’єктів підприємництва у кожному секторі наведена із врахуванням бізнесу усіх розмірів: мікро-, малого, середнього та 
великого.
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Досить низькі рівні залучення до бізнес-об’єднань були зафіксовані і в таких галузях, як транспорт 
та поштова і кур’єрська діяльність, тимчасове розміщення і організація харчування, професійна, 
наукова та технічна діяльність, охорона здоров’я та надання інших видів послуг. У кожній з них 
менше одного відсотка бізнесу бере участь у діяльності БО. 

Табл. 4. Частки бізнесу, що входить до БО, за сектором62 

Сектор
Кількість 
суб'єктів 

підприємництва

Загальна 
кількість 
членів БО

Частка суб'єктів 
підприємництва,  
які є членами БО

Сільське господарство, лісове господарство та 
рибне господарство

75 450 11 663 15,5%

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 1 723 21 1,2%

Переробна промисловість 118 935 3 242 2,7%

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря

3 476 364 10,5%

Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами

6 190 223 3,6%

Будівництво 56 855 903 1,6%

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів

834 159 1 359 0,2%

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність

96 235 750 0,8%

Тимчасове розміщування й організація 
харчування

69 689 126 0,2%

Інформація та телекомунікації 206 147 1 442 0,7%

Фінансова та страхова діяльність 10 010 1 432 14,3%

Професійна, наукова та технічна діяльність 134 800 753 0,6%

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування

53 787 952 1,8%

Охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги

30 994 105 0,3%

Надання інших видів послуг 114 217 147 0,1%

 

62 Дані для сектору операцій з нерухомим майном не наведені у таблиці через відсутність галузевих БО цього спрямування у 
базі. Дані для сектору мистецтва, спорту, розваг та відпочинку не наведені через відсутність публічної інформації про кількість 
членів для галузевих БО цього сектору, включених у базу. Джерело даних: Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та 
мікропідприємництва за видами економічної діяльності у 2010–2019 роках / Державна служба статистики України. 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/fin/pssg/ksg_vsmm_ek_2010_2019_u.xlsx
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/fin/pssg/ksg_vsmm_ek_2010_2019_u.xlsx
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/fin/pssg/ksg_vsmm_ek_2010_2019_u.xlsx
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Порівнюючи рівень участі бізнесу у БО за секторами, варто додати декілька застережень. 

По-перше, у цьому порівнянні не враховані суб’єкти підприємництва, які є членами уні-
версальних БО. Тому у кожному секторі участь у різних бізнес-об’єднаннях загалом – галузевих 
та універсальних – може бути потенційно вищою за рахунок фірм та підприємців/підприємниць, 
які входять лише до універсальних об’єднань. 

По-друге, у цьому аналізі не врахований бізнес із тих БО, які не оприлюднили інформації 
про кількість своїх членів. Якби інформація про кількість членів у всіх БО у базі була відомою, це 
б могло збільшити вказану кількість бізнесу, що входить до бізнес-об’єднань. 

По-третє, одна і та ж фірма або підприємець/підприємниця можуть брати участь у двох 
та більше бізнес-об’єднаннях. Це означає, що деякі суб’єкти підприємництва, які є членами БО, 
могли бути пораховані два або більше разів. Це може потенційно зменшити кількість суб’єктів 
бізнесу у різних секторах. 

І нарешті, як вже було зазначено, членами БО крім бізнесу можуть бути організації, що не 
здійснюють підприємницької діяльності: університети, громадські організації та інші. Це 
також потенційно зменшує число членів БО – представників ММСП у різних секторах. 

Та навіть враховуючи можливі неточності, обумовлені браком вичерпної інформації про членство 
у БО, цей аналіз наочно показує, які галузі характеризуються активнішою співпрацею бізнесу, а де 
бізнес об’єднується меншою мірою. 

ТРИВАЛІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

Найстарші бізнес-об’єднання серед включених у базу, були засновані у 1990 році. Це 
Асоціація виробників цементу України «Укрцемент» та Міжгалузева асоціація з розвитку систем 
теплопостачання «Укртеплокомуненерго». Вони склали 0,5% від усіх БО у базі. Найновішим біз-
нес-об’єднанням не виповнилось і року станом на час формування бази: вони були засновані у 
2021 році. Ці БО становлять 1% від бази. 

Загалом у базі міститься більше бізнес-об’єднань, заснованих починаючи від 2011 року, 
ніж тих, що були засновані у дев’яностих та двохтисячних роках. Найновіші бізнес-об’єднан-
ня – створені з 2019 по 2021 рік – складають 14% бази. Майже половина БО у базі (49%) – це ті, 
що були засновані з 2011 по 2018 рік. І майже однакові частки БО – 18% та 19% – були засновані у 
період з 2001 до 2010 року і з 1990 до 2000 року. 

Рис. 24. Розподіл БО за роками заснування, %
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Прослідковується зв’язок тривалості роботи бізнес-об’єднань з їхнім розміром: що біль-
ше років працюють БО, тим більше в середньому членів у них є. Так, середня кількість членів 
у БО, заснованих у період з 1990 до 2000 року становить 30863. Для БО, заснованих у наступному 
десятилітті, середня кількість членів зменшується до 57, а для тих, що були засновані з 2011 по 
2018 рік, складає 57. А найновіші БО, створені з 2019 до 2021 року, налічують в середньому 41 
учасника. 

Табл. 5. Середня кількість членів БО за розміром, одиниць

Період заснування БО Середня кількість членів

1990–2000 308

2001–2010 70

2011–2018 57

2019–2021 41

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Майже всі бізнес-об’єднання, що ввійшли до бази, надають інформаційні послуги та да-
ють можливість своїм членам спілкуватися та налагоджувати ділові зв’язки, тобто займа-
тися нетворкінгом. Ці напрями діяльності є у 99% БО у базі. 

Інформування здійснюється, як правило, через вебсайти БО та їхні сторінки у соціальних мере-
жах, і рідше – через розсилки електронною поштою або онлайн-групи, форуми чи чати. Деякі 
БО видають власні газети або журнали. Це, як правило, галузеві об’єднання, а ці видання містять 
публікації, що стосуються їхньої галузі. 

Рис. 25. Розповсюдженість напрямів діяльності БО, %
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Нетворкінг відбувається переважно на заходах, які організовують або у яких беруть участь БО, та 
на зустрічах щодо поточної діяльності, наприклад, при обговоренні пропозицій до законодав-
ства. Бувають і неформальні події, такі як культурні вечори або туристичні походи; їх своїм членам 
часто пропонують бізнес-клуби. Рідкісні об’єднання бізнесу, серед напрямів діяльності яких не-
має нетворкінгу, – це ті, що не організовують подій та обговорень, а зосереджені, насамперед, на 
наданні послуг своїм членам. 

На третьому та четвертому місцях серед напрямів діяльності БО, що ввійшли до бази, – 
адвокація та представництво інтересів та бізнес-консалтинг. Це досить поширені види ді-
яльності: адвокацією займається 89% БО, тоді як консалтинг пропонують своїм членам 84% орга-
нізацій. 

Аутосорсинг бізнес-послуг пропонують 78% БО, а навчання – 60%. Серед бізнес-послуг, що 
пропонуються БО, – сприяння у пошуку бізнес-партнерів, допомога з отриманням бізнес-грантів, 
проведення досліджень та публікація наукових статей, галузевих статистичних даних, книжок і 
посібників, організація галузевих виставок, форумів та інших заходів, організація бізнес-поїздок та 
торгових місій за кордон, наставництво (менторинг), акселераційні програми, розміщення оголо-
шень, реклами, пропозицій або вакансій від членів БО на власних та зовнішніх онлайн-ресурсах, 
знижки та спеціальні умови для участі у заходах чи для закупівлі товарів або послуг та інші. 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ПІДПРИЄМЦІВ/ПІДПРИЄМНИЦЬ

Діяльність 97,4% БО, які було проаналізовано, спрямована на усю бізнес-спільноту. Лише 
деякі об’єднання мають вужчу цільову аудиторію, таку як жінки, молодь чи ветерани АТО. 

Серед них найбільша група – 1,2% БО – це ті, які об’єднують жінок-підприємниць. Це такі 
організації: 

• Громадська організація «Всеукраїнська рада жінок-фермерів»

• Громадська організація «Клуб ділових жінок МЛТ»

• Громадська організація «Міжнародна амбасада жінок-підприємниць»

• Громадська організація «Українська платформа «Жінки в бізнесі»

• Ліга ділових та професійних жінок України

Дві з цих організацій вказали кількість учасниць: разом це 106 підприємниць. Решта три БО, спря-
мовані на жінок, не подають кількості учасниць. Також серед БО, включених до бази, є одне об’єд-
нання підприємців, членами якого є лише чоловіки. Це громадська організація «Чернівецька біз-
нес група». 

Цільовою аудиторією трьох бізнес-об’єднань є ветерани АТО. Ці організації складають 0,7% 
від усіх БО у базі. Це Асоціація ветеранів-підприємців та Асоціація підприємців-ветеранів АТО, 
які працюють на всеукраїнському рівні, а також Асоціація учасників та інвалідів АТО, що працює 
у Миколаївській області та серед інших напрямків діяльності розвиває підприємництво серед 
ветеранів. Ці БО не вказали інформації про кількість своїх членів. 

Діяльність двох БО – Асоціації молодих підприємців України та бізнес-клубу «Янг бізнес 
клаб» (Young Business Club) – спрямована на молодь. Ці організації складають 0,5% БО у базі 
та об’єднують 21 100 молодих підприємців. 
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РІВНІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЧЛЕНСТВА

Більше половини бізнес-об’єднань (55%) не подають інформації про наявність або відсутність різ-
них рівнів членства. Решта поділяються на дві майже однакові частини тих, які мають багаторівне-
ве та однорівневе членство (23% та 22% відповідно). 

Рис. 26. Рівні членства у БО, %

 

36% БО не опублікували на своїх онлайн-ресурсах вимог щодо того, який бізнес може до 
них приєднатися. Решта 64% об’єднань вказують певні критерії членства. 

Часто вони прописані у статутах БО, доступних на їхніх вебсайтах. Там, як правило, вказу-
ються формальні вимоги, такі як форма реєстрації (юридична та/або фізична особа), наявність під-
приємницької діяльності, відповідність законодавству України тощо. Галузеві об’єднання деколи 
додають вимогу працювати у їхній пріоритетній галузі або у суміжних галузях чи мати ліцензію на 
здійснення певної підприємницької діяльності (наприклад, на авіаперевезення, торгівлю цінни-
ми паперами, страхову діяльність, медичну практику, працевлаштуванням моряків для роботи на 
суднах під іноземним прапором та інші). 

Окремі БО висувають вимоги щодо досвіду діяльності своїх членів на ринку або їхнього 
публічного іміджу. Зокрема, 12 БО (майже 3% від усіх БО у базі) зазначили, що кандидати у їхні 
члени повинні мати добру ділову репутацію. Для вступу до деяких об’єднань бізнесу потрібно от-
римати одну або більше рекомендацію від теперішніх членів. Крім цього, є ряд організацій, що вка-
зують мінімальні порогові обсяги товарообігу у бізнесі, необхідні для членства. Такі вимоги можна 
зокрема зустріти у бізнес-клубах. Крім цього, серед критеріїв членства у БО можна зустріти обме-
ження щодо віку підприємців/підприємниць та вимоги щодо мінімальної кількості персоналу. 
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ПУБЛІЧНА ПРИСУТНІСТЬ

Більшість БО (79%) мають як власний вебсайт, так і сторінки в одній або більше соціальних мере-
жах. Решта БО мають або лише сторінку у соціальних мережах (10%), або лише вебсайт (9%). 1% 
БО не має ні вебсайту, ні сторінок у соціальних мережах. 

Рис. 27. Розподіл БО за наявністю вебсайтів та сторінок у соціальних мережах, % 

 
Найпоширенішою соціальною мережею є Facebook: сторінку або групу у цій мережі ведуть 89% 
БО у базі. Із значним від ривом на другому місці за поширеністю знаходиться YouTube. Власні ка-
нали на цій відео-платформі мають 24% БО. 

Третє та четверте місця серед найрозповсюдженіших соціальних мереж серед БО зайняли 
Instagram (15%) та LinkedIn (12%). Найменш поширеним є ведення сторінок у Twitter (9%) та кана-
лів у Telegram (8%). 

Рис. 28. Частки БО, які ведуть сторінки у соціальних мережах, %

БО, що працюють на всеукраїнському рівні, частіше мають власні вебсайти, ніж ті, що працюють на 
рівні міста чи області. З іншого боку, саме місцеві БО частіше від інших представлені у соціальних 
мережах. 
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Рис. 29. Наявність вебсайтів та сторінок у соціальних мережах за географією діяльності БО, %

 

КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ 

З-поміж різних каналів комунікації зі своїми членами та зацікавленими особами БО най-
частіше використовують розсилку електронною поштою. Підписку на новини електронною 
поштою пропонують 13% БО, зібраних у базі. 

Інформація про наявність груп для комунікації у соціальних мережах та чатів у серві-
сах на зразок Viber та Telegram трапляється рідше. З відкритих джерел відомо, що у 7% БО є 
онлайн-група для комунікації, а 1% користуються чатами. Проте насправді такі канали комунікації 
можуть бути більш розповсюдженими, оскільки інформація про них може бути доступна лише 
членам бізнес-об’єднань.
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Всеукраїнська

Міжрегіональна

Місцева

Обласна

68%

19%

11%

2%

Багаторівневе

Однорівневе

Невідомо

23%

22%

55%

79%
9%

84,2% 15,8%

54,5% 45,5%

Мають вебсайт та сторінку(-и) 
у соціальних мережахМають вебсайт, але не мають 

сторінок у соціальних мережах

10%

1%

Мають сторінку(-и) у соціальних 
мережах, але не мають вебсайту

Не мають ні вебсайту, ні 
сторінки у соціальних мережах

Мають вебсайт Мають сторінку (-и) у соціальних мережах



Стан розвитку членських бізнес-об’єднань в Україні

70

• Аналіз бази у розрізі різних критеріїв дозволяє скласти певне уявлення про структуру 
сектору бізнес-об’єднань в Україні та висвітлює особливості їхньої діяльності. 

• Більше 400 об’єднань, включених до бази, представляють 25 регіонів України та включа-
ють як організації, що працюють на національному рівні (68%), так і місцеві (11%), обласні 
(19%) та міжрегіональні (2%). 

• Майже 99% БО у базі засновані в Україні. Основні форми реєстрації БО – це асоціації під-
приємств (34%), громадські організації (29%) та громадські спілки (26%). 

• Майже 75% БО у базі – галузеві, а решта 25% – універсальні, тобто до них входить бізнес 
різних галузей. 

• Галузеві БО представляють 16 галузей економіки. Найбільшою мірою представлені БО у 
галузях промисловості (26%), сільського господарства (18,3%), адміністративного та до-
поміжного обслуговування (7,7%) та інформації та комунікацій (13,5%).

• Малі бізнес-об’єднання (до 50 членів) становлять 41% усіх БО у базі, середні (від 51 до 500 
членів) – 23%, а великі (від 501 члена і більше) – 5%.

• Період заснування усіх БО охоплює більш, ніж 30 років, починаючи з 1990 року. При цьо-
му у базі налічується більше бізнес-об’єднань, заснованих у 2011-2021 роках, ніж тих, що 
були засновані з 1990 до 2010 року.

• Найпоширенішими напрямами діяльності БО є надання інформаційних послуг (99%), 
нетворкінг (99%), адвокація та представництво інтересів (89%) та бізнес-консалтинг 
(84%). 

• 98,1% БО у базі орієнтуються на бізнес усіх розмірів. Діяльність 97,4% БО спрямована на 
усю бізнес-спільноту. Жінок-підприємниць об’єднують 1,2% БО, підприємців-ветеранів 
АТО – 0,7%, а молодих підприємців – 0,5%.

• У 23% БО членство багаторівневе, а у 22% – однорівневе. 55% БО не подають інформації 
про рівні членства. 

ПІДСУМОК АНАЛІЗУ  
БАЗИ БО 
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• 64% об’єднань вказують певні вимоги до членства. Ці вимоги можуть бути досить за-
гальними, наприклад, наявність реєстрації як юридична та/або фізична особа, ведення 
підприємницької діяльності та відповідність законодавству України, або вужчими, як-от 
мінімальна кількість працівників, мінімальні обсяги товарообігу або наявність доброї ді-
лової репутації. 

• 79% БО мають і власний вебсайт, і одну або більше сторінок у соціальних мережах. 10% 
БО мають лише сторінку у соціальних мережах,  9% – лише вебсайт, і 1% БО не мають ні 
вебсайту, ні сторінок у соціальних мережах. Найпоширенішою соціальною мережею для 
БО є Facebook; у ній присутні 89% з них. 

• 13% БО у базі здійснюють розсилку новин електронною поштою, 7% мають онлайн-групи 
для комунікації, а 1% користуються чатами у застосунках на зразок Telegram чи Viber.
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8. ВИСНОВКИ
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Проведене дослідження показало, що в Україні діють різноманітні бізнес-об’єднання, які захища-
ють права та інтереси своїх членів і надають послуги для бізнесу. Разом з цим мікро- та малий біз-
нес порівняно менше залучений до діяльності БО, ніж підприємства більшого розміру, а самим БО 
подекуди бракує вмінь та організаційної спроможності для ефективної адвокаційної діяльності. 
База галузевих БО та критерії вибору БО, сформовані у рамках їх картування, покликані підвищити 
обізнаність підприємців/підприємниць і спонукати їх приєднуватися до саме тих об’єднань, які 
відповідають їхнім потребам та пріоритетам. 

На основі цього дослідження можна зробити такі ключові висновки: 

1. Після економічного спаду, спричиненого пандемією коронавірусу, ділова активність 
поступово почала збільшуватися, а темпи реєстрації нових підприємств і ФОП по-
жвавились. Тому членство у БО стає все більш актуальним для бізнесу з погляду ринкового 
зростання і набуття нових знань. Участь у БО дасть можливість як новим підприємцям/під-
приємницям, так і тим, які прагнуть розвивати наявний бізнес, розширити мережу ділових 
контактів, здобути нові знання та навички, вивчити нові ринки, знайти потенційних клієнтів і 
партнерів для бізнесу, отримати консультації та інші послуги, необхідні конкретному бізнесу. 

2. Український бізнес працює у несприятливому регуляторному середовищі – склад-
ність законодавства, високі податки та корупція займають чільні місця у рейтингах 
проблем, про які повідомляють підприємці/підприємниці. Через ці та інші проблеми 
членство у БО є актуальним з позиції захисту прав і відстоювання законних інтересів біз-
несу. Адвокаційна діяльність у рамках бізнес-об’єднань – розробка та просування змін до 
нормативно-правових актів, зустрічі з представниками органів влади, розроблення власної 
аналітики, проведення досліджень та ін. – допомагає підприємцям/підприємницям спільно 
висловити свою позицію з питань, які торкаються їхньої діяльності, та працювати для реаліза-
ції бажаних змін регуляторного середовища. 

3. БО можна класифікувати за різноманітними ознаками: за формою та географією ді-
яльності, за пріоритетними напрямами діяльності, за належністю до галузевих або 
універсальних та ін. Отже, українські підприємці/підприємниці можуть обирати БО для 
членства з огляду на власні потреби та пріоритети. Для бізнесу особливо корисно брати 
участь у діяльності одразу декількох БО, наприклад у галузевому та універсальному. Таке 
множинне членство у бізнес-об’єднаннях дозволяє бізнесу захищати свої інтереси в різних 
аспектах – і як представника певної галузі, і як учасника бізнес-спільноти України в цілому. 
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4. Бракує точних кількісних даних про кількість БО загалом та за окремими категорі-
ями, а також якісної інформації про діяльність цих організацій, вимоги до членства 
тощо. Тому створення бази галузевих БО та формулювання критеріїв їх вибору, які склада-
ються з двох груп – критерії першого та другого рівня, важливе для покращення доступу 
підприємців/підприємниць, зацікавлених у членстві в БО, до інформації про наявні БО та для 
полегшення їх вибору. 

5. До критеріїв вибору першого рівня належить основна інформація про БО, яка може 
бути отримана з відкритих джерел: форма діяльності, галузь, напрями діяльності, пу-
блічна присутність та ін. Інформація, отримана за цими критеріями, показує підприємцям/
підприємницям, які можливості надає їм участь у БО, а саме: відстоювати свої інтереси; отри-
мувати юридичну допомогу та консультації; наводити ділові контакти; навчатися; отримувати 
актуальну інформацію для бізнесу та інші послуги. За цими показниками підприємці/підпри-
ємниці також можуть визначити, чи належать вони до цільових категорій бізнесу (за розмі-
ром, галуззю, цільовою аудиторією підприємців/підприємниць), на які орієнтується певне БО. 

6. До критеріїв вибору БО другого рівня належить інформація про місію, керівництво 
та управління БО й інші аспекти його діяльності як організації, а також поглиблені 
відомості про членство у БО, його послуги та адвокаційну діяльність. Це важлива ін-
формація для підприємців/підприємниць, які розглядають можливість вступу до БО і хочуть 
зрозуміти, як працює ця організація та яку користь вона принесе безпосередньо для їхнього 
бізнесу. Також це можливість з’ясувати, як саме члени/членкині БО долучені до прийняття 
рішень у ньому, наскільки демократичним є управління цією організацією, чи залежить БО 
від зовнішніх інтересів та які вимоги БО висуває до своїх членів/членкинь. Вибір БО за цими 
критеріями дасть можливість підприємцям/підприємницям обрати саме такі об’єднання, які 
відповідають їхнім цінностям і потребам. 

7. Бізнес-об’єднанням іноді не вистачає професійних вмінь та здатності ефективно пра-
цювати й захищати права своїх членів, а у частини представників бізнесу побутує 
думка про БО як про організації, що захищають вузькі інтереси. Це свідчить, що біз-
нес-об’єднанням варто працювати як для підвищення власної організаційної спроможності 
та кращого представництва інтересів бізнесу у процесі обговорення та прийняття політичних 
рішень, так і для кращого інформування підприємців/підприємниць про те, чим займаються 
БО та як можуть захистити права різного бізнесу, особливо мікро- та малого. Збільшенню 
поінформованості бізнесу про діяльність БО сприятимуть сформована база галузевих БО та 
критерії для їх вибору, розроблені в рамках картування БО. 
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9. РЕКОМЕНДАЦІЇ
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На основі цього дослідження пропонуються наступні рекомендації: 

Підприємцям та підприємницям: 

• Вступати у членські БО, які відповідають їхнім потребам та можуть захистити їхні права та 
інтереси. Для вибору об’єднань варто скористатися критеріями вибору, розробленими 
в рамках картування БО. Детальнішу інформацію про БО можна отримати з бази, сфор-
мованої в рамках картування.

• Бути членами одночасно декількох бізнес-об’єднань. Це розширить мережу контактів 
та можливості для захисту інтересів бізнесу, а також дасть можливість краще розвивати 
свій бізнес. Наприклад, одна фірма чи фізична особа – підприємець може входити до 
універсального всеукраїнського БО, до галузевого БО та до одного з БО свого міста чи 
області, яке представляє інтереси місцевого бізнесу.

• Долучатися до діяльності робочих груп БО, до обговорення проєктів нормативно-пра-
вових актів, заяв і документів БО та його іншої адвокаційної діяльності, а також брати 
участь у виборах керівництва БО. Це дозволить краще представити потреби та пріори-
тети свого бізнесу на рівні БО та посилить можливості для впливу на ситуацію у регуля-
торному полі.

Бізнес-об’єднанням: 

• Надавати інформацію про свою діяльність, регулярно публікувати новини на онлайн-ре-
сурсах (вебсайтах, сторінках у соціальних мережах), ділитися досягненнями чи історіями 
успіху і публічно розміщати інформацію про те, як вступити до БО та про можливості й 
обов’язки членів БО. Це продемонструє активність вашої організації та полегшить заці-
кавленим підприємцям/підприємницям процес пошуку потрібного бізнес-об’єднання.

• Залучати мікро- та малий бізнес. Як показують дані досліджень, наведені у цьому звіті, в 
Україні бізнес малих розмірів представлений у БО найменшою мірою. Разом з цим саме 
малий бізнес, імовірно, найбільшою мірою потребує навчальних, інформаційних і кон-
сультаційних послуг бізнес-об’єднань, а також має менші, порівняно з бізнесом серед-
нього й великого розміру, можливості для захисту прав через залучення професійних 
юристів та фахівців із відносин з органами влади. Для залучення мікро- та малих під-
приємців/підприємниць бізнес-об’єднанням варто цілеспрямовано інформувати їх про 
можливості членства та розглянути можливість надання таких послуг, у яких буде заці-
кавлений бізнес малих розмірів.
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• Підвищувати свою організаційну спроможність через залучення консультантів/консуль-
танток, участь у навчальних програмах для бізнес-об’єднань, підвищення кваліфікації 
персоналу й обмін досвідом з українськими та іноземними БО шляхом участі у відповід-
них мережах БО.

Державним органам:

• Залучати широке коло БО, як представників підприємницького середовища, до обгово-
рення нормативно-правових актів та до оцінки можливого регуляторного впливу цих 
актів. Ураховувати позицію БО при розробці регуляторної політики. 

• Удосконалити збирання статистичних даних про БО, де буде виокремлено організації 
(спілки, об’єднання, асоціації тощо), які представляють бізнес. Збирати дані щодо кілько-
сті БО за регіонами та враховувати ці дані при розробленні державної політики у сфері 
ММСП і розвитку підприємництва.
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ДОДАТКИ 
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Критерій класифікації Види об’єднань 

За формою діяльності

• Асоціація підприємств
• Бізнес-клуб 
• Громадська організація
• Громадська спілка
• Кластери 
• ТПП

За країною заснування
• Представництво міжнародного БО
• Українське БО

За географією діяльності

• Місцеве
• Обласне
• Міжрегіональне
• Всеукраїнське

За галуззю
• Галузеве
• Універсальне

За розміром БО

• Мале (до 50 членів)
• Середнє (51–500 членів)
• Велике (понад 500 членів)
• Публічна інформація відсутня

За розміром цільового 
бізнесу

• Мікробізнес 
• МСП
• Усі розміри бізнесу 

За цільовою аудиторією 
підприємців/підприємниць

• Жінки
• Молодь
• ВПО
• Ветерани/ветеранки АТО/ООС
• Уся бізнес-спільнота

За пріоритетними 
напрямами діяльності

• Адвокація та представництво інтересів
• Правовий захист
• Підтримка експорту
• Інформаційні послуги
• Бізнес-консалтинг
• Нетворкінг
• Добровільна стандартизація та сертифікація
• Навчання
• Аутсорсинг бізнес-послуг

ДОДАТОК 1.  
КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ  
БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАНЬ
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Критерії першого рівня (переважно відкриті дані)

Критерій класифікації Види об’єднань 

Форма діяльності

• Асоціація підприємств
• Бізнес-клуб 
• Громадська організація
• Громадська спілка
• Кластери 
• ТПП

Країна заснування
• Представництво міжнародного БО
• Українське БО

Географія діяльності

• Місцеве
• Обласне
• Міжрегіональне
• Всеукраїнське

Універсальність діяльності
• Галузеве
• Універсальне

Пріоритетні галузі • Типові варіанти

Розмір

• Малі (до 50 членів)
• Середні (51–500 членів)
• Великі (понад 500 членів)
• Публічна інформація відсутня

Пріоритетні напрями 
діяльності

• Адвокація та представництво інтересів
• Правовий захист
• Підтримка експорту
• Інформаційні послуги 
• Бізнес-консалтинг
• Нетворкінг
• Добровільна стандартизація та сертифікація
• Навчання
• Аутсорсинг бізнес-послуг

Розмір цільового бізнесу 
• Мікро-бізнес 
• МСП
• Усі розміри бізнесу

ДОДАТОК 2.  
КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВИБОРУ  
БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАНЬ



Стан розвитку членських бізнес-об’єднань в Україні

81

Критерії першого рівня (переважно відкриті дані)

Критерій класифікації Види об’єднань 

Цільова аудиторія 
підприємців/підприємниць 

• Жінки
• Молодь
• ВПО
• Ветерани/ветеранки АТО/ООС
• Уся бізнес-спільнота

Наявність багаторівневого 
членства

• Є 
• Немає

Публічна присутність

• Наявність вебсторінки
• Наявність сторінки в соціальних мережах
• Наявність корпоративної пошти
• Наявність публічної інформації про керівництво
• Наявність річної звітності в публічному доступі 
• Наявність інформації про адвокаційні кампанії 

Критерії другого рівня (інформація, яку переважно слід додатково отримати у бізнес-об’єднань)

Критерій Запитання Коментар

Місія та 
стратегічне 
управління

• Чи є в організації стратегія, 
в якій сформульована її 
місія і цілі та яка показує, що 
організація спрямована на 
розвиток підприємництва, 
бізнес-сектору чи 
економічного потенціалу 
регіону або галузі? 

Важливо, щоб головною метою діяльності БО 
був розвиток підприємництва (бізнесу, галу-
зі), а не інша громадська діяльність, напри-
клад благодійність. Наявність цілей і стратегії 
свідчить, що БО розуміє, чого та яким саме 
способом має досягти своєю діяльністю. По-
цікавтесь цілями діяльності БО і наявністю 
стратегії діяльності 

Керівництво та 
управління

• Яким чином я як член/
членкиня організації, буду 
залученим/залученою 
до прийняття рішень в 
організації? 

• Які механізми залучення 
членів/членкинь до 
управління є в організації 
(щорічні загальні збори, 
вибори правління, регулярні 
збори в онлайн/офлайн/
змішаному форматі, 
опитування членів/членкинь 
організації, робота в комітетах/
робочих групах тощо)?

У Вас може не бути потреби залучатися до 
прийняття рішень в БО або до управління 
ним. Якщо ж Ви маєте проактивну позицію і 
хотіли б впливати на рішення БО, обирайте 
такі БО, які дають своїм членам цю можли-
вість (наприклад, через участь у зборах, ко-
мітетах та робочих групах, проведення вну-
трішніх опитувань в БО) 

Членство

• Чи є в організації 
багаторівневе членство і якщо 
так, то які умови членства на 
кожному з цих рівнів? 

• Чи має організація етичний 
кодекс та/або вимоги до 
членів/членкинь? 

Деякі БО мають різні рівні членства, напри-
клад дійсні та асоційовані члени/членкині. 
Для членів/членкинь БО різних рівнів мо-
жуть діяти різні умови. Скажімо, дійсні члени/
членкині можуть мати право бути обраними 
до правління або отримувати розширений 
спектр послуг БО, але розмір членських 
внесків для них також може бути більшим. 
БО може визначити вимоги до своїх членів/
членкинь в етичному кодексі або в інших до-
кументах. При виборі БО запитайте про рівні 
членства і вимоги до членів/членкинь 
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Критерії другого рівня (інформація, яку переважно слід додатково отримати у бізнес-об’єднань)

Критерій Запитання Коментар

Представництво 
інтересів та 
адвокаційна 
діяльність

• Як організація може захистити 
права та інтереси такого 
бізнесу, як мій?

• Чи може організація впливати 
на прийняття рішень місцевої 
та державної влади? 

Приєднавшись до БО, яке проводить зустрічі 
з владою, висуває свої пропозиції або вимо-
ги, тобто займається адвокаційною діяльніс-
тю, Ви зможете захищати свої права й інтере-
си та впливати на рішення влади. Спитайте у 
БО, чи займається воно такою діяльністю і як 
саме 

Надання послуг

• Які послуги організація може 
надати моєму бізнесу та на 
яких умовах? 

БО надають своїм членам/членкиням різно-
манітні послуги, наприклад навчання, кон-
сультації, захист інтересів тощо. Поцікавтесь, 
які послуги Ви як підприємець/підприємни-
ця можете отримати від БО і чи покриває Ваш 
членський внесок ці послуги (чи за них по-
трібно платити додатково) 

Фінансова 
життєздатність 
та мобілізація 
ресурсів

• Якими є основні джерела 
фінансування організації?

БО може фінансуватися лише членськими 
внесками, а може також отримувати оплату 
за надані послуги, кошти грантів, доходи з 
цільових фондів, спонсорську допомогу та 
надходження з інших джерел. Від способу 
отримання коштів можуть залежати пріори-
тети організації, масштаби та напрями її ро-
боти, фінансові вимоги до членів/членкинь. 
Дізнайтеся, звідки БО бере кошти на свою 
діяльність 
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Назва об’єднання

Місто розташування головного офісу

Регіон розташування головного офісу • Вибір зі списку

Рік заснування/реєстрації

Кількість членів

Фінансова життєздатність та мобілізація ресурсів

• Асоціація підприємств

• Бізнес-клуб 

• Громадська організація

• Громадська спілка

• Кластери 

• ТПП

Країна заснування
• Представництво міжнародного БО

• Українське БО

Географія діяльності

• Місцеве

• Обласне

• Міжрегіональне

• Всеукраїнське

Територія охоплення

Універсальність діяльності
• Галузеве

• Універсальне

Пріоритетні галузі • Множинний вибір

Пріоритетні напрями діяльності

• Адвокація та представництво інтересів

• Правовий захист

• Підтримка експорту

• Інформаційні послуги

• Бізнес-консалтинг

• Нетворкінг

• Добровільна стандартизація та сертифікація

• Навчання

• Аутсорсинг бізнес-послуг

Розмір цільового бізнесу
• Мікробізнес 

• МСП

• Усі розміри бізнесу

ДОДАТОК 3.  
КРИТЕРІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ  
ПІЛОТНОЇ БАЗИ БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАНЬ
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Цільова аудиторія підприємців/підприємниць

• Жінки

• Молодь

• ВПО

• Ветерани/ветеранки АТО/ООС

• Уся бізнес-спільнота

Наявність багаторівневого членства
• Є 

• Немає

Публічна присутність

Чи є вебсторінка? • Так / Ні

Чи є сторінка в соціальних мережах? • Так / Ні

Чи є корпоративна пошта? • Так / Ні

Чи є публічна інформація про керівництво організації? • Так / Ні

Чи публікується річна звітність організації? • Так / Ні

Чи є інформація про наявні адвокаційні кампанії? • Так / Ні

Контактні дані

• Email організації

• Телефон

• Вебсторінка

• Сторінка у соціальних мережах
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ДОДАТОК 4. ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ В ПІЛОТНІЙ БАЗІ БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАНЬ

Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Агротуристичний кластер 
«ГорбоГори» 31 Галузева Місцева

Семенівська 
сільська рада та 

Солонківська ОТГ 
Пустомитівського 
району Львівської 

області

Виробництво органічної с/г продукції,  
рекреаційні та агротуристичні послуги, 

автентичне ремісництво

• Адвокація та представництво інтересів
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.horbohory.com.ua/

Американська торговельна 
палата в Україні 611 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів
Підтримка експорту
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Навчання
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://chamber.ua/ua/

Аптечна професійна асоціація 
україни – ГС АПАУ

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Фармацевтична галузь

• Адвокація та представництво інтересів
Правовий захист
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Навчання

http://www.apau.org.ua/

Асоціації підприємств скляної 
промисловості «Скло України» 60 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво скла і виробів зі скла

• Адвокація та представництво інтересів
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Навчання
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://sklo.kiev.ua

Асоціація «IT Ukraine» 
(зареєстрована як: Асоціація 
«Інформаційні технології 
України»)

59 Галузева Всеукраїнська Україна

Розробка програмного забезпечення 
у сферах Fintech, E-commerce/Retail, 

Healthcare, Automotive, Entertainment, 
Telecom

• Адвокація та представництво інтересів
Правовий захист
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Навчання
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://itukraine.org.ua/

Асоціація «Аеропорти України» 
Цивільної Авіації 97 Галузева Всеукраїнська Україна

Діяльність аеродромів, аеропортів та 
авіапідприємств, виробництво спецтехніки 

та обладнання для аеропортів та 
авіапідприємств

• Адвокація та представництво інтересів
Інформаційні послуги
Нетворкінг
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://aauca.org.ua/

Асоціація «Біржові та 
електронні майданчики» 
(Асоціація «БЕМ»)

36 Галузева Всеукраїнська Україна Електронна та біржова торгівля

Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://aeaep.com.ua/

Асоціація «Блокчейн України» 
(БАУ) 8 Галузева Всеукраїнська Україна

Інформаційні технології, розробка 
програмного забезпечення, торгівля 

криптовалютою

• Адвокація та представництво інтересів
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Навчання
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://bau.ai/

https://bit.ly/BMO-Database-2021

https://bit.ly/BMO-Database-2021
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Асоціація «Виробники 
пінопласту України» 15 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво полістиролу, пінополістиролу 
(пінопласту) і товарів з нього

• Адвокація та представництво інтересів
Правовий захист
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Навчання

http://aspp.com.ua/

Асоціація «Виробники 
яловичини України»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво яловичини, продаж великої 
рогатої худоби

• Адвокація та представництво інтересів
Підтримка експорту
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Аутсорсинг бізнес-послуг

Асоціація «Деревообробники 
України» (АДУ) 7 Галузева Всеукраїнська Україна

Заготівля та реалізація деревини, 
виробництво та продаж продукції з 

деревини, виробництво та постачання 
обладнання для обробки деревини

• Адвокація та представництво інтересів
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://awu.com.ua/

Асоціація «Дунайська соя» – 
Україна 278 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво сої та продуктів із сої

• Адвокація та представництво інтересів
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Добровільна стандартизація та сертифікація
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.donausoja.org/uk/
home/

Асоціація «Земельна спілка 
України» (ЗСУ)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Землеустрій, оцінка землі, 
землевпорядкування, управління 

земельними ресурсами

• Адвокація та представництво інтересів
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Навчання
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://zem.ua/

Асоціація «Індустріальний 
комітет зовнішньої реклами» 12 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво та розміщення зовнішньої 
реклами

• Адвокація та представництво інтересів
Підтримка експорту
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Добровільна стандартизація та сертифікація
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://icoa.org.ua/ua/

Асоціація «Кластер 
деревообробки та меблевого 
виробництва» (Кластер ДОМВ)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Місцева Львів Деревообробка, виробництво меблів

• Адвокація та представництво інтересів
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Навчання
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://domv.lviv.ua/

Асоціація «Легальних 
Виробників Алкоголю»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво алкогольних напоїв

• Адвокація та представництво інтересів
Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг
Нетворкінг
Навчання
Аутсорсинг бізнес-послуг

Асоціація «Ліга 
машинобудівників та 
роботодавців україни 
Укрмашбуд»

240 Галузева Всеукраїнська Україна

Важке і сільськогосподарське 
машинобудування, виробництво обладнання 

і запасних частин до сільськгосподарської 
техніки, ремонт, сервіс, фінансові і 

консультаційні послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.ukrmashbud.org.ua/
index.php/uk/
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Асоціація «Луцький IT кластер» 
(Асоціація «ЛІТАК» / LITaC: Lutsk 
IT cluster)

2 Галузева Місцева Луцьк Інформаційні технології

• Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.litac.org/

Асоціація «Національна 
асоціація добувної 
промисловості України»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Добувна промисловість

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://neiau.org/

Асоціація «Національна 
асоціація страховиків України» 29 Галузева Всеукраїнська Україна Страхові послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація

https://www.nasu.com.ua/

Асоціація «Незалежні 
регіональні видавці України» 15 Галузева Всеукраїнська Україна

Видавництво та розповсюдження 
друкованих та онлайн ЗМІ

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://airpu.org/

Асоціація «Об'єднання 
підприємств Ніжинщини» 3 Універсальна Місцева

Ніжинський район 
Чернігівської 

області

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.opn.com.ua/

Асоціація «Одеських 
перевізників»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Місцева Одеса Перевезення громадським транспортом

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

http://aop.org.ua/index.php

Асоціація «Оператори ринку 
медичних виробів» (The 
Association of Medical Operators 
for Medical Devices – AMOMD)

71 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво, продаж та імпорт медичних 

виробів

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://amomd.com/ua/

Асоціація «Парфумерія та 
Косметика України» 33 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво та продаж парфумерно-
косметичної продукції, постачання 

комплектуючих засобів та пакування, 
науково-дослідна, виставково-навчальна, 
рекламна діяльність та профільна освіта у 
сфері парфумерно-косметичної продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://apcu.ua/

Асоціація «Регіональне 
будівництво» 32 Галузева Обласна

Харківська 
область

Будівництво, проектування, архітектура
• Адвокація та представництво інтересів 

Інформаційні послуги 
Нетворкінг

http://www.regionstroy.com.ua/

Асоціація «Річки України» 23 Галузева Всеукраїнська Україна

Перевезення вантажів річковим 
транспортом, суднобудування та 

судноремонт, здійснення митних процедур 
у портах

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

https://aru.org.ua/
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Асоціація «Свинарі України» 38 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво та продаж свинини

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://asu-ua.org

Асоціація «Союз птахівників 
України» 70 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво продукції птахівництва (яйця, 
м'ясо птиці)

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.poultryukraine.com

Асоціація «Союз ювелірів 
України»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

«Виробництва і торгівля ювелірними та 
іншими побутовими виробами з 

дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння, сервісне обслуговування»

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Асоціація «Спілка виробників, 
імпортерів і трейдерів агрохімії 
і агротехнологій» (СВІТ)

8 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво та постачання мінеральних 

добрив, агрохімікатів та пестицидів, послуги 
в агропромисловому секторі

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Асоціація «Українська 
аквакультурна спільнота» 6 Галузева Всеукраїнська Україна

Вирощування риби, виготовлення корму для 
риб

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.uas.net.ua/

Асоціація «Українське 
об’єднання лізингодавців» 
(УОЛ) 

30 Галузева Всеукраїнська Україна Фінансові послуги, лізинг

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uul.com.ua/

Асоціація «Український 
екологічний альянс» 19 Галузева Всеукраїнська Україна

Комунальні послуги, поводження з 
відходами

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ukrecoalliance.com.ua/

Асоціація «Український клуб 
аграрного бізнесу» (UCAB) 132 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво с/г продукції та продуктів 
харчування

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ucab.ua/ua

Асоціація «Український 
логістичний альянс» 20 Галузева Всеукраїнська Україна

Логістичне обслуговування, складування, 
транспортування, експедирування, 

інформаційне забезпечення,  консалтинг, 
освітні послуги у сфері логістики

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ula-online.org/ua
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Асоціація «Український 
ядерний форум» 19 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво ядерної електроенергії

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.atomforum.org.ua/

Асоціація «Українські 
електроніка, комп'ютери, касові 
апарати»

453 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво та обслуговування 
реєстраторів розрахункових операцій (РРО) 
та комп'ютерно-касових систем, проведення 

електронних платежів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.uekka.org.ua/

Асоціація «Українські фондові 
торговці»  (АУФТ) 188 Галузева Всеукраїнська Україна Торгівля цінними паперами

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://aust.com.ua/Default.aspx

Асоціація «Укрзовніштранс» 38 Галузева Всеукраїнська Україна

Транспортно-експедиторська діяльність, 
логістика, вантажні та пасажирські 

перевезення, інфраструктура, туризм, митні 
та супутні послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.atfl.org.ua/ua

Асоціація «Укркондпром» 27 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво кондитерської, крохмале-

патокової та харчоконцентратної продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання

http://ukrkondprom.com.ua/

Асоціація «Укрсадпром» 10 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво продукції з плодів та ягід, 
виробництво та постачання садивного 
матеріалу, переробка плодово-ягідної 

сировини

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ukrsadprom.org/

Асоціація «Укртелемережа» 100 Галузева Всеукраїнська Україна

Телебачення, радіомовлення, 
телекомунікації, доступ до мережі 

Інтернет, виробництво та постачання 
телекомунікаційного обладнання

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.uts.dn.ua/

Асоціація «Укрхризотил» 
(Українське хризотилове 
об'єднання)

6 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво і продаж хризотил-азбесту та 

матеріалів і виробів, які його містять

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

http://ukrchrysotile.com.ua/

Асоціація «Ягідництво України» 37 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво та переробка плодово-ягідної 

продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uaberries.com.ua
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охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Асоціація «Газові трейдери 
України» 30 Галузева Всеукраїнська Україна

Постачання і транспортування природного 
газу, торгівля енергоносіями

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://gasua.com/

Асоціація «М’ясної галузі»  22 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво м'ясної продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://association-mg.com.ua/

Асоціація «Українська Асоціація 
Меблевиків» 253 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво і продаж меблів

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://uafm.com.ua/

Асоціація «Укроліяпром» 42 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво олії та жирів (маргаринової 

продукції, майонезу)

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ukroilprom.org.ua/

Асоціація аграріїв України (ААУ)
Публічна 

інформація 
відсутня

Галузева Всеукраїнська Україна
Сільське господарство, реалізація 
сільськогосподарської продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

https://aau.in.ua/

Асоціація безпеки експлуатації 
транспорту (АБЕТ) 13 Галузева Всеукраїнська Україна

Сертифікація транспортних засобів, 
перевірка технічного стану транспортних 
засобів, перевірка цистерн, які перевозять 

небезпечні вантажі

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://abet.org.ua/

Асоціація виробників 
інноваційних ліків АПРаД 16 Галузева Всеукраїнська Україна

Дослідження та розробка фармацевтичної 
продукції та обладнання

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

http://aprad.org.ua/

Асоціація виробників молока 150 Галузева Всеукраїнська Україна Молочне скотарство

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://avm-ua.org/uk

Асоціація виробників 
озброєння та військової техніки 
України

84 Галузева Всеукраїнська Україна

Розробка та виробництво озброєння, 
військової техніки, систем стеження, 

прослуховування, систем спеціального 
зв’язку, спорядження та засобів захисту

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://audm.org.ua/

Асоціація виробників та 
імпортерів рекламних сувенірів 
України

18 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво рекламної продукції, 

подарунків, сувенірів, друкарські послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://avirsu.com.ua/
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членів
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Асоціація виробників та 
постачальників газового 
обладнання

12 Галузева Всеукраїнська Україна
Будівництво і експлуатація систем 
газорозподілу і газоспоживання, 

виробництво газового обладнання 

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://avpgo.org.ua/

Асоціація виробників 
херсонського кавуна

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна

Херсонська 
область

Вирощування і продаж кавунів
• Адвокація та представництво інтересів 

Нетворкінг

Асоціація виробників цементу 
України «Укрцемент» 9 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво клінкеру і цементу

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

http://ukrcement.com.ua/

Асоціація відповідальних 
перевізників 300 Галузева Всеукраїнська Україна

Пасажирські перевезення, діяльність служб 
таксі

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://avpu.com.ua/

Асоціація газовидобувних 
компаній України (АГКУ) 9 Галузева Всеукраїнська Україна Видобуток газу

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://agpu.org.ua/

Асоціація газового ринку 
України 7 Галузева Всеукраїнська Україна Постачання природного газу

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

http://agru.org.ua/

Асоціація готелів та курортів 
України (Ukrainian Hotel & 
Resort Association – UHRA)

88 Галузева Всеукраїнська Україна
Гостинність, туризм, діяльність готелів та 

курортів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://uhra.com.ua/

Асоціація західноукраїнських 
забудовників 8 Галузева Місцева Львів Будівництво, продаж нерухомості

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://azuz.org.ua/

Асоціація імпортерів 
автотранспорту 34 Галузева Всеукраїнська Україна

Імпорт легкових, вантажних транспортних 
засобів, спеціальної техніки, інших 

транспортних засобів

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг

http://www.aiau.com.ua/

Асоціація імпортерів 
та дистриб’юторів 
автокомпонентів (АІДА) 

17 Галузева Всеукраїнська Україна Імпорт та продаж автокомпонентів

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

http://www.aida.org.ua/
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членів
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Асоціація ІТ Компаній Вінниці 
(Вінницький IT кластер) 11 Галузева Місцева Вінниця Інформаційні технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.it-vn.org.ua/

Асоціація крафтових виноробів 
Причорномор'я 10 Галузева Міжрегіональна

Миколаївська, 
Херсонська, 

Одеська області
Виноробство

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Асоціація крафтових 
дистиляторів України

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво крафтових міцних спиртних 
напоїв

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ukrainiancraftdistillers.
com/

Асоціація лідерів туристичного 
бізнесу в Миколаївській області

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна

Миколаївська 
область

Туризм, гостинність

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

Асоціація меблевих та 
деревообробних підприємств 
України «Меблідеревпром»

24 Галузева Всеукраїнська Україна Меблева та деревообробна промисловість

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://assomebli.wordpress.com/

Асоціація митних брокерів 
України 52 Галузева Всеукраїнська Україна

Митні брокерські послуги, послуги митного 
складу, послуги, пов'язані з митним 

оформленням товарів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ambu.org.ua/

Асоціація Міжнародний, 
міжрегіональний, 
агропромисловий кластер 
Херсонської області Істен Фуд 
Текнолоджис Плас (І.ЕФ. ТЕК.+, 
Eastern Food Technologies plus)

33 Галузева Міжрегіональна
Херсонська 

область

Сільське господарство, вирощування і 
переробка м'яса, риби, молочних, зернових 

та плодоовочевих продуктів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

www.ea-f-tech.com

Асоціація міжнародних 
експедиторів України – АМЕУ 139 Галузева Всеукраїнська Україна

Перевезення експортних, імпортних і 
транзитних вантажів, надання митних, 

страхових та інших послуг

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ameu.org.ua/

Асоціація міжнародних 
інвесторів в Україні

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.aiiu.com.ua/?page_
id=30&lang=uk
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
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охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Асоціація підприємств 
інформаційних технологій 
України

36 Галузева Всеукраїнська Україна

Надання послуг у сфері інформаційних 
технологій, продаж IТ-товарів (апаратного 
і програмного забезпечення), споживчої 

електроніки та побутової техніки

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://apitu.org.ua

Асоціація підприємств 
промислової автоматизації 
України

45 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво і постачання обладнання 
і програмного забезпечення, системна 

інтеграція, інжиніринг, машинобудування

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://appau.org.ua/

Асоціація підприємств у сфері 
поводження з небезпечними 
відходами

6 Галузева Всеукраїнська Україна
Збирання, зберігання, оброблення, 

утилізація небезпечних відходів

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ecoteam.org.ua/

Асоціація підприємств-
виробників техніки 
та обладнання для 
агропромислового комплексу 
«Украгромаш»

61 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво агропромислової техніки та 

обладнання

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ukragromash.com.ua/

Асоціація правовласників 
та постачальників контенту 
(АППК)

52 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво і дистрибуція телепрограм, 
діяльність супутникових телеканалів та 

платного телебачення

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://appk.org.ua/uk/

Асоціація представників 
міжнародних фармацевтичних 
виробників України

12 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво фармацевтичної продукції
• Адвокація та представництво інтересів 

Інформаційні послуги 
Нетворкінг

www.aipm.org.ua

Асоціація приватних медичних 
закладів України 38 Галузева Всеукраїнська Україна Охорона здоров'я, медичні послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://apmi.com.ua/

Асоціація професійних митних 
посередників

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Митні брокерські послуги, послуги, пов'язані 
з митним оформленням товарів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

http://www.apmp.org.ua/

Асоціація рітейлерів України 60 Галузева Всеукраїнська Україна Роздрібна торгівля, ресторани, послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://rau.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Асоціація 
сільгосптоваровиробників 
Луганської області

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна Луганська область Сільське господарство

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Асоціація Страховий Бізнес 
(АСБ) 37 Галузева Всеукраїнська Україна Страхові послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://insurancebiz.org/

Асоціація суднобудівників 
України «Укрсудпром» 32 Галузева Всеукраїнська Україна

Суднобудування, судноремонт, 
суднове машинобудування, морське 

приладобудування, проектна та науково-
дослідна діяльність

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.ukrsudo.kiev.ua/

Асоціація тваринників України
Публічна 

інформація 
відсутня

Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво м'ясної продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://usba.com.ua/

Асоціація Туризм Одеси 40 Галузева Місцева Одеса
Туризм, гостинність, оздоровчий бізнес, 

музейна справа, організація подій

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.odessatourism.pro/

Асоціація туристичного 
та оздоровчого бізнесу 
«Відродження»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна

Миколаївська 
область

Туризм, гостинність, оздоровчий бізнес

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://bit.ly/3rOGDvp

Асоціація УАТА (Українська 
асоціація туристичних агенцій) 40 Галузева Всеукраїнська Україна Туризм

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://uata.com.ua/

Асоціація Українське 
об'єднання проектних 
організацій

67 Галузева Всеукраїнська Україна

Проектування генеральних планів міст 
та населених пунктів, житлових кварталів 

і мікрорайонів, житлових та цивільних 
будівель, промислових споруд, споруд та 

інфраструктури транспорту і зв’язку, об’єктів 
водного господарства та інших споруд

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.ukrasproekt.com.ua/

Асоціація українських 
автомобілевиробників 
«УкрАвтопром»

20 Галузева Всеукраїнська Україна Автомобілебудування

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ukrautoprom.com.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Асоціація українських банків
Публічна 

інформація 
відсутня

Галузева Всеукраїнська Україна Банківська справа

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://aub.org.ua/

Асоціація українських 
виробників «Морозиво і 
заморожені продукти»

34 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво морозива і заморожених 

продуктів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://auvm.com.ua/

Асоціація українських 
експортерів та переробників 
меду 

19 Галузева Всеукраїнська Україна Бджолярство

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uahep.com.ua/uk/main/

Асоціація українських і 
арабських бізнесменів та 
інвесторів

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://auabi.biz/

Асоціація українських 
імпортерів риби та 
морепродуктів

26 Галузева Всеукраїнська Україна
Імпорт, переробка та експорт рибної 

продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://uifsa.ua/

Асоціація українських 
підприємств целюлозно-
паперової галузі «Укрпапір»

35 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво та продаж картонно-паперової 

продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.ukrpapir.org/index.
php

Асоціація учасників ринку 
бездротових мереж передачі 
даних «Wireless Ukraine»

92 Галузева Всеукраїнська Україна
Бездротові телекомунікації, зв'язок, системна 

інтеграція

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://wirelessua.com/

Асоціація фермерів 
Миколаївської області 
«Відродження»

4555 Галузева Обласна
Миколаївська 

область
Сільське господарство

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

https://farm.at.ua/

Асоціація фермерів та 
приватних землевласників 
України

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Сільське господарство

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://farmer.co.ua/ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Асоціація фінансових інституцій 
(АФІ) 131 Галузева Всеукраїнська Україна

Надання коштів у позику, переказ коштів, 
факторинг, лізинг

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://afi.org.ua/

Асоціація «Українські імпортери 
побутової електроніки»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Імпорт побутової електроніки

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

https://www.uipe.org.ua/

Асоціяція Міжнародних 
Автомобільних Перевізників 
України

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Перевезення вантажів та пасажирів

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.asmap.org.ua/

Ассоціація «Всеукраїнське 
Об'єднання Крюінгових 
Компаній» (Асоціація ВОКК)

42 Галузева Всеукраїнська Україна
Працевлаштування українських моряків на 

суднах під іноземними прапорами

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.vokk.org.ua/

Бізнес-асоціація «Ми-Херсонці» 48 Універсальна Обласна
Херсонська 

область

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://business100.ks.ua/

Бізнес-клуб «MoneyFest» 
(зареєстрований як громадська 
організація «Ділова Вінниця»)

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Обласна Вінницька область

• Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Навчання

https://www.moneyfest.club/

Будівельна палата України
Публічна 

інформація 
відсутня

Галузева Всеукраїнська Україна
Будівництво, виробництво будівельних 
матеріалів, проектування, архітектура

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://budpalata.com.ua/

ВГО «Асоціація платників 
податків України» 3254 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://appu.org.ua/

Вінницька торгово-промислова 
палата 200 Універсальна Обласна Вінницька область

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://cci.vn.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Волинська торгово-промислова 
палата

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Обласна

Волинська 
область

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://vcci.com.ua/

Всеукраїнська асоціація 
виробників автоклавного 
газобетону (ВААГ)

5 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво автоклавного газобетону

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://gazobeton.org/uk

Всеукраїнська асоціація 
гастрономічного туризму

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Туризм, громадське харчування, 
виробництво продуктів та напоїв, 

гостинність

• Інформаційні послуги
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://foodtravel.com.ua/

Всеукраїнська асоціація 
дистриб'юторів, виробників 
і продавців професійного 
звукового та світлового 
обладнання, музичних 
інструментів

20 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво сцен, театральних декорацій, 
оснащення сцен та залів звуковими та 
світловими приладами, виробництво, 

продаж та прокат звукового та світлового 
обладнання, виробництво та продаж 

музичних інструментів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://prosoundlight.kiev.ua/
index.php

Всеукраїнська асоціація 
імпортерів овочів та фруктів 6 Галузева Всеукраїнська Україна

Імпорт овочів і фруктів, оптова торгівля 
овочами і фруктами

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://auivf.com/

Всеукраїнська асоціація 
імпортерів та виробників 
стоматологічної продукції

340 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво та продаж стоматологічних 

виробів

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://imdp.in.ua/

Всеукраїнська Асоціація 
Керівників Бізнесу (Ukrainian 
Association of Business Leaders 
– UABL)

1404 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://uabl.org/

Всеукраїнська асоціація 
креативних культурних 
індустрій (ВАККІ)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Дизайн, архітектура, сценічне та 
перформативне мистецтво, організація 

подій, кіновиробництво, відеопродакшн, 
фотографія, література, преса, інформаційні 

технології, відеоігри

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://vakki.org.ua/

Всеукраїнська асоціація 
кредитних спілок (ВАКС) 63 Галузева Всеукраїнська Україна

Фінансові послуги, діяльність кредитних 
спілок

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.vaks.org.ua/
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Всеукраїнська асоціація 
операторів кабельного 
телебачення і 
телеінформаційних мереж

9 Галузева Всеукраїнська Україна
Телебачення, дистриб'юція телевізійних 
каналів, виробництво обладнання для 

кабельного телебачення

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги

https://uacable.it-tv.org/

Всеукраїнська асоціація пекарів 
(ВАП) 58 Галузева Всеукраїнська Україна Хлібопекарська

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://vap.org.ua/

Всеукраїнська асоціація 
сільськогосподарських 
підприємств

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Сільське господарство, виробництво 
сільськогосподарської сировини та техніки

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.vasp.com.ua/

Всеукраїнська асоціація 
фінансових компаній (ВАФК) 86 Галузева Всеукраїнська Україна

Мікрокредитування, факторинг, торгівля 
валютними цінностями, переказ грошових 

коштів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://vafk.com.ua/

Всеукраїнська громадська 
організація «Всеукраїнська 
рекламна коаліція»

139 Галузева Всеукраїнська Україна
Діяльність у сфері реклами та маркетингу, 
масової інформації, замовлення реклами

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://vrk.org.ua/

Всеукраїнська громадська 
організація «Союз захисту 
підприємництва»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

http://zahust.com/

Всеукраїнська громадська 
організація «Українська 
асоціація вапняної 
промисловості»

21 Галузева Всеукраїнська Україна
Видобування вапняку, виробництво вапна, 
послуги у галузі вивчення та використання 

природних ресурсів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://limeindustry.in.ua/

Всеукраїнська громадська 
організація «Українська 
горіхова асоціація»

136 Галузева Всеукраїнська Україна
Вирощування саджанців горіхоплідних 

культур, промислове вирощування горіхів, 
переробка горіхів

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ukr-nuts.com.ua/en/

Всеукраїнська громадська 
організація «Український 
союз пожежної та техногенної 
безпеки» (УСПТБ)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво засобів протипожежної 
охорони та техногенної безпеки, 

протипожежні послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.usptb.org/uk/
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Всеукраїнська громадська 
організація «Фумігаційна 
асоціація»

5 Галузева Всеукраїнська Україна
Фумігація, захист рослин, знезараження, 

дезінсекція, дезінфекція, сертифікація

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

http://fumigacia.org.ua/

Всеукраїнська громадська 
організація Реміснича палата 
України

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Ремісництво, крафтове виробництво

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ukrrp.org/

Всеукраїнська дорожня 
асоціація 50 Галузева Всеукраїнська Україна

Будівництво доріг, виготовлення та продаж 
дорожньої техніки, виробництво та продаж 

дорожньо-будівельних матеріалів

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://vda.org.ua/ 
http://vdalaw.org.ua/

Всеукраїнська молодіжна 
громадська організація 
«Асоціація молодих 
підприємців України» (АМПУ)

20000 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://ampuorg.wixsite.com/
ampu

Всеукраїнське громадське 
об'єднання Українська аграрна 
конфедерація (ВГО «УАК»)

47 Галузева Всеукраїнська Україна

Сільське господарство, переробка 
продуктів харчування, страхове та сервісне 

обслуговування агропромислового 
комплексу

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://agroconf.org/

Всеукраїнське об’єднання 
організацій роботодавців 
транспорту «Федерація 
роботодавців транспорту 
України»

61 Галузева Всеукраїнська Україна
Залізничний, авіаційний, автомобільний та 

морський транспорт

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання

https://frtukr.org/

Всеукраїнське об'єднання 
малого та середнього бізнесу 
Фортеця

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Навчання

http://fortetsya.org.ua/

ГО «Антикорупційний 
підприємницький фронт»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги

https://apf.org.ua/

ГО «Асоціація учасників та 
інвалідів АТО»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Обласна

Миколаївська 
область

• Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://atomk.com.ua/biznes-
veteraniv/

ГО «Вінницький клуб ділових 
людей»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Обласна Вінницька область

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://bpc.com.ua/
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ГО «Всеукраїнська Рада Жінок – 
Фермерів»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Сільське господарство, плодоовочівництво

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uff-council.org/

ГО «Маріупольський айті 
кластер» (Маріупольський IT 
кластер)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Місцева Маріуполь Інформаційні технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://mariupol.space/

ГО «Спілка бджолярів 
Шосткинщини»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Місцева Шостка Бджолярство

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.gosbsh.tk/

ГО «Українська асоціація 
виробників біоетанолу» 
(Укрбіоетанол)

7 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво біоетанолу
• Адвокація та представництво інтересів 

Інформаційні послуги 
Нетворкінг

http://ukrfuel.org/

ГО «Центр ініціатив підприємців 
м. Торецьк»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Місцева Торецьк

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

ГО «Вінницька обласна 
організація «Cпілка підприємців 
«Стіна»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Обласна Вінницька область

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://stina.org.ua/

ГО «Спілка сприяння розвитку 
сільського зеленого туризму в 
Україні»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Сільський зелений туризм

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.greentour.com.ua/

ГО Aсоціація працівників 
туристичної сфери «Туристична 
Буковина»

22 Галузева Обласна
Чернівецька 

область
Туризм

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

ГО Аграрний союз України 4000 Галузева Всеукраїнська Україна
Сільське господарство, виробництво 

продуктів харчування

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.auu.org.ua/uk/web/
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Громадська оганізація 
«Ресторанна гільдія» (ГО «Ресто-
гільдія»)

38 Галузева Всеукраїнська Україна Діяльність ресторанів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання

http://restoguild.com/uk

Громадська організація «CEO 
Клаб» (CEO Club) 180 Універсальна Всеукраїнська Україна

• «Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ceoclub.com.ua/

Громадська організація 
«Антирейдерський союз 
підприємців України»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• «Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

http://antiraider.ua/

Громадська організація 
«Асоціація ветеранів-
підприємців» (Association of 
Veterans-Entrepreneurs – AVE)

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• «Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Громадська організація 
«Асоціація виробників 
продукції бджільництва 
«Буковинський Бджоляр»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна

Чернівецька 
область

Бджільництво

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://bzholyar.jimdofree.com/

Громадська організація 
«Асоціація готельєрів та 
власників садиб Яремчанщини»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна

Івано-Франківська 
область

Готельна справа, туризм

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Громадська організація 
«Асоціація індійських 
фармацевтичних виробників»

11 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво фармацевтичної продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

www.ipma.ua

Громадська організація 
«Асоціація козівників України»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво продуктів з козиного молока

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

Громадська організація 
«Асоціація підприємців-
ветеранів АТО» (АПВА)

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

Громадська організація 
«Асоціація роботодавців у 
галузі франчайзингу»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Ведення підприємництва за договорами 
франшизи

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://franchising.org.ua/

Громадська організація 
«Асоціація учасників валютного 
ринку»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Обмін валют, фіскалізація розрахункових 
операцій

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uah.exchange/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Громадська організація «Бізнес 
клуб Інлідер»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Місцева Біла Церква

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

Громадська організація «Бізнес-
союз Порада» 48 Універсальна Обласна

Запорізька 
область

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.porada.zp.ua/

Громадська організація 
«Взаємодія-Плюс» 500 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://vz-plus.org/

Громадська організація 
«Виробники амаранту та 
амарантової продукції»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Вирощування та переробка амаранту

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://amaranth-association.com/

Громадська організація 
«Відкрита асоціація готельєрів 
та рестораторів Кам'янця-
Подільського»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Місцева

Кам'янець-
Подільський

Туризм, ресторанна справа, гостинність

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Громадська організація 
«Вірменський бізнес клуб» 65 Універсальна Обласна Одеська область

• «Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://armbc.com.ua/

Громадська організація 
«Всеукраїнська професійна 
асоціація підприємців» (ГО 
«ВПАП»)

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

https://www.garant-biz.org.ua/

Громадська організація 
«Всеукраїнське Об'єднання 
громадських організацій Спілка 
пасічників України»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Бджільництво

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://spasu.org/

Громадська організація «Жіноча 
Професійна Ліга» (ініціатива 
Жіноча підприємницька та 
інтелектуальна спільнота)

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://lpw.org.ua/ua 
http://lpw.org.ua/ua/community/ 

https://communitylpw.wixsite.
com/publish
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Назва організації Кількість 
членів
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охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Громадська організація 
«Запорізька обласна 
туристична асоціація» (ЗОТА)

12 Галузева Обласна
Запорізька 

область
Туристичні послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://zota.org.ua/

Громадська організація 
«Індустріальний телевізійний 
комітет» (ІТК)

14 Галузева Всеукраїнська Україна Телебачення, реклама

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.itk.ua/ua/

Громадська організація «Київ IT 
кластер» 50 Галузева Місцева Київ

Розробка програмного забезпечення, 
надання послуг у сфері інформаційних 

технологій, електронна комерція, 
консультаційні та професійні послуги, 

фінансові послуги, продаж комп'ютерної 
техніки та програмного забезпечення, 

освіта у галузі інформаційних технологій, 
організація подій, набір персоналу

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://itcluster.kiev.ua/

Громадська організація «Клуб 
ділових жінок МЛТ» 13 Універсальна Місцева Мелітополь

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://bw-melitopol.club/

Громадська організація 
«Конотопський інформаційно-
технологічний кластер» 
(Konotop IT-Cluster)

8 Галузева Місцева Конотоп Інформаційні технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://itcluster.konotop.info/

Громадська організація 
«Львівський туристичний 
альянс»

20 Галузева Місцева Львів Туризм, гостинність, організація заходів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Громадська організація 
«Міжнародна амбасада жінок-
підприємниць»

93 Універсальна Всеукраїнська Україна

• «Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ambasada.org.ua/

Громадська організація 
«Одеський діловий клуб» 
(Odessa Business Club)

58 Універсальна Обласна Одеська область

• «Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://odessabusiness.club/ua/

Громадська організація 
«Підприємницький клуб» 568 Універсальна Всеукраїнська Україна

• «Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://eclub.in.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Громадська організація 
«Підприємці Полтавщини»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Обласна

Полтавська 
область

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Громадська організація 
«Проскурів бізнес клуб» 
(Proskuriv Business Club)

31 Універсальна Обласна
Хмельницька 

область

• «Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://pbc.org.ua/

Громадська організація «Союз 
підприємців поляків України» 
(Związek Przedsiębiorców 
Polaków Ukrainy)

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Громадська організація 
«Співтовариство працівників 
сфери інформаційних та 
комунікаційних технологій 
Запоріжжя Айсіті кластер 
Запоріжжя» (ГО «Айсіті кластер 
Запоріжжя»)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Місцева Запоріжжя Інформаційні технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Громадська організація «Спілка 
орендарів і підприємців 
України» (ГО «СОПУ»)

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://sopu.org/

Громадська організація «Спілка 
професіоналів України в 
індустрії краси»

147 Галузева Всеукраїнська Україна
Перукарське мистецтво, візаж, нігтьова 

естетика, косметологія 

• «Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.spu-ua.com/ua/

Громадська організація 
«Тернопільський ІТ кластер» 
(Ternopil IT Cluster)

16 Галузева Місцева Тернопіль Інформаційні технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://itcluster.te.ua/

Громадська організація 
«Українська асоціація 
маркетингу» (ГО «УАМ»)

110 Галузева Всеукраїнська Україна
Маркетингові дослідження, дослідження 

громадської думки, маркетинговий 
консалтинг

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.uam.in.ua/

Громадська організація 
«Український фешен 
кластер»(Ukrainian Fashion 
Cluster)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Легка промисловість, дизайн і пошиття одягу

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ufcluster.com/ 
https://old.ufcluster.com/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
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діяльності
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охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Громадська організація «Унгвар 
бізнес партнер груп» (Ungvar 
Business Partner Group – UBPG)

50 Універсальна Обласна
Закарпатська 

область

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://ubpg.com.ua/

Громадська організація 
«Харківський кластер легкої 
промисловості та дизайну» 
(Kharkiv Fashion Cluster)

14 Галузева Обласна
Харківська 

область
Легка промисловість, дизайн і пошиття одягу

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://kharkivfashioncluster.com.
ua/

Громадська організація 
«Хмельницький IT-кластер» 9 Галузева Місцева Хмельницький Інформаційні технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://it.km.ua/

Громадська організація «Янг 
бізнес клаб» (Young Business 
Club)

1100 Універсальна Всеукраїнська Україна

• «Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ybckyiv.com/

Громадська організація «Клуб 
Ділових Людей Україна» 1600 Універсальна Міжрегіональна

Івано-Франківськ, 
Київ, Луцьк, Львів, 

Тернопіль

• «Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://bc-club.org.ua/

Громадська організація 
«Українська Платформа «Жінки 
в Бізнесі»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Міжрегіональна

Вінницька, 
Львівська, 

Тернопільська, 
Хмельницька 

області

• «Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

http://bpc.in.ua/winb

Громадська організація IT 
кластер Чернівці IT Ком'юніті 
(IT Cluster «Chernivtsi IT 
community»)

13 Галузева Місцева Чернівці Інформаційні технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://it-cluster.cv.ua/

Громадська організація «Вест 
юкрейніан бізнес клаб'' (West 
Ukrainian Business Club)

89 Універсальна Обласна Львівська область
• «Інформаційні послуги 

Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

https://wubc.club/

Громадська організація Клуб 
підприємців Донбасу

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Обласна Донецька область

• «Інформаційні послуги 
Нетворкінг

Громадська організація Комітет 
підприємців міста Івано-
Франківська

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Місцева Івано-Франківськ

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://sites.google.com/site/
komitetpp/
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Назва організації Кількість 
членів
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діяльності

Географія 
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охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Громадська організація 
Міжнародна бізнес-асоціація 
Турксід (Turksid Uluslararası İş 
İnsanları Derneği)

24 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.turksid.org/

Громадська організація 
МрійДій (DreamAction) 146 Універсальна Місцева Миколаїв

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://mriydiy.com.ua/

Громадська організація Рада 
підприємців Одеси

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Місцева Одеса

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

Громадська організація Спілка 
підприємців, орендарів та 
власників Сумської області

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Обласна Сумська область

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

http://www.spilkasumy.com/

Громадська спілка 
 «Агро-продовольча рада» 
(Agro-Food Council)

326 Галузева Всеукраїнська Україна
Сільське господарство, виробництво 

продуктів харчування

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://afc.org.ua/

Громадська спілка 
«Агрофудкластер Харків» 18 Галузева Обласна

Харківська 
область

Сільське господарство, вирощування 
зернових та технічних культур, переробка та 

продаж харчових продуктів

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://agrofoodcluster-kh.com/

Громадська спілка «Айті Фемілі 
Одеса» (Odesa IT Family) 5 Галузева Місцева Одеса Інформаційні технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://it-family.od.ua/

Громадська спілка «Асоціація 
будівельників «Будіндустрія»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Місцева Львів

Будівництво, виробництво будівельних 
матеріалів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Громадська спілка «Асоціація 
виробників мелітопольської 
черешні»

8 Галузева Місцева Мелітополь Вирощування та продаж черешні
• Адвокація та представництво інтересів 

Підтримка експорту 
Нетворкінг
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Громадська спілка «Асоціація 
виробників традиційних 
карпатських високогірних 
сирів»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна

Закарпатська 
область

Виробництво бринзи і традиційних сирів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання

Громадська спілка «Асоціація 
виробників України» (також 
відома як Українська асоціація 
виробників електротехніки)

45 Галузева Всеукраїнська Україна
Промислове виробництво електротехніки та 

інших товарів

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://uam-ua.com/

Громадська спілка «Асоціація 
в'їзних туроператорів України» 33 Галузева Всеукраїнська Україна Туризм

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.aitoukraine.org/

Громадська спілка «Асоціація 
власників малого та середнього 
бізнесу»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://pidpruemci.kiev.ua/

Громадська спілка «Асоціація 
гостинності Черкащини»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна Черкаська область Туризм

• «Інформаційні послуги 
Нетворкінг

Громадська спілка «Асоціація 
ділового туризму України» 12 Галузева Всеукраїнська Україна Туризм

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://btaukraine.com/

Громадська спілка «Асоціація з 
інтеграції НАССР» 6 Галузева Всеукраїнська Україна

Послуги з впровадження системи 
управління безпечністю харчових продуктів 

НАССР

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання

http://haccpunion.com/

Громадська спілка «Асоціація 
індустрії гостинності України» 520 Галузева Всеукраїнська Україна Туристичні послуги, гостинність

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://aigu.org.ua/

Громадська спілка «Асоціація 
креативних індустрій України» 
(Creative Industries Assotiation of 
Ukraine – CIA Ukraine)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Дизайн, реклама, архітектура, фотографія, 
відеозйомка, журналістика, організація подій

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ciau.org.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
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Географія 
діяльності
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охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Громадська спілка «Асоціація 
менеджерів та управителів 
житловою нерухомістю»

60 Галузева Міжрегіональна

Волинська, 
Закарпатська, 
Житомирська, 

Івано-Франківська, 
Львівська, 
Сумська, 

Хмельницька 
області

Управління і обслуговування житлової 
нерухомості

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://amugn.org.ua

Громадська спілка «Асоціація 
морських агентств України» 15 Галузева Всеукраїнська Україна

Послуги у галузі торговельного 
мореплавства

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.amau.org.ua/

Громадська спілка «Асоціація 
операторів зовнішньої реклами 
України»

15 Галузева Всеукраїнська Україна Виготовлення зовнішньої реклами

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

http://www.outdoor.org.ua/

Громадська спілка «Асоціація 
рекламних продакшенів 
України»

16 Галузева Всеукраїнська Україна Рекламне відеовиробнитво

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://cpau.com.ua/

Громадська Спілка «Асоціація 
Рибопромислових Підприємств 
України» 

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Рибна промисловість

• Адвокація та представництво інтересів 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Громадська спілка «Асоціація 
садівників, виноградарів та 
виноробів України»  
(ГС «Укрсадвинпром»)

200 Галузева Всеукраїнська Україна
Садівництво, ягідництво, виноградарство, 

виноробство

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.ukrsadvinprom.com/

Громадська спілка «Асоціація 
сонячної енергетики України» 45 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво сонячної електроенергії, 
будівництво сонячних електростанцій, 

виробництво обладнання для сонячних 
електростанцій, надання юридичних, 

консалтингових, страхових та транспортних 
послуг для енергетичних компаній

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
 Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://aseu.org.ua/

Громадська спілка «Асоціація 
українських виробників 
лакофарбової промисловості» 
(ГС «АУВЛП»)

27 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво та постачання у лакофарбовій 

галузі

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://auvlp.org.ua/

Громадська спілка 
«Асоціація Чорнобильських 
туроператорів»

21 Галузева Всеукраїнська Україна Туризм, гостинність

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг
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Громадська спілка «Бізнес 100» 90 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://business100.org/

Громадська спілка «Бізнес хелп»
Публічна 

інформація 
відсутня

Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

Громадська спілка 
«Біоенергетична асоціація 
України»

39 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво електроенергії із 

використанням біомаси як палива

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://uabio.org/

Громадська спілка «Виробники 
часнику України» (також 
відома як Асоціація виробників 
часнику України)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво часнику

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

Громадська спілка «Вівчарство 
та козівництво України»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Вівчарство і козівництво

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

Громадська спілка «Візіт 
Юкрейн», колишня назва – 
Громадська спілка «Київська 
туристична асоціація» (Visit 
Ukraine)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Туристичні послуги, гостинність

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://kta.kyiv.ua/ 
https://visitukraine.today/

Громадська Спілка 
«Всеукраїнська Аграрна Рада» 
(ВАР)

800 Галузева Всеукраїнська Україна Сільське господарство

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

www.uacouncil.org

Громадська спілка 
«Всеукраїнська асоціація 
грибовиробників» 
(Укргрибпром)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво грибної продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://mushroom.org.ua/

Громадська спілка 
«Всеукраїнська спілка 
виробників будматеріалів»

41 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво та продаж будматеріалів

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://avbmv.com.ua
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Громадська спілка 
«Всеукраїнський аграрний 
форум» (ГС «ВАФ»)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Сільське господарство, виробництво 
продуктів харчування

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://unaf.org.ua/ua/

Громадська спілка 
«Всеукраїнський Конгрес 
Фермерів»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Сільське господарство

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.farmers.org.ua

Громадська спілка «Дніпро IT 
Ком'юніті» 28 Галузева Обласна

Дніпропетровська 
область

Інформаційні технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

http://itdni.pro/

Громадська спілка 
«Дніпровський медичний 
кластер»

15 Галузева Обласна
Дніпропетровська 

область
Діагностика, лікування, реабілітація, 

інклюзивний туризм

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://dnipro-clinic.com.ua/ 
http://med.cluster.tilda.ws/

Громадська спілка «Енергетична 
асоціація «Українська Воднева 
Рада»

7 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво водню з відновлюваних 
джерел енергії та інших джерел 

електроенергії з низьким вмістом вуглецю, 
зберігання, обробка та розповсюдження 

водню

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://hydrogen.ua/ua/

Громадська спілка «Інноваційне 
фермерство та кооперація»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Молочарство, ягідництво, плодоочівництво, 
діяльність с/г кооперативів,  виробництво 
та продаж товарів, засобів, обладнання для 

тваринництва

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ifnc.com.ua/

Громадська спілка 
«Карпатський смак» 16 Галузева Міжрегіональна

Закарпатська, 
Івано-Франківська, 

Львівська, 
Чернівецька 

області

Виробництво харчової продукції і напоїв

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання

https://tuca.com.ua/

Громадська спілка «Кластер 
видавничої діяльності та 
поліграфії»

27 Галузева Місцева Львів
Видавнича справа, випуск періодичних 

видань, виготовлення упаковки та етикетки, 
рекламної та сувенірної продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ppcluster.com.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Громадська спілка «Кривий Ріг 
ІТ-кластер» (ГС КРІТ)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Місцева Кривий Ріг Інформаційні технології

• Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.krit.org.ua/

Громадська спілка «Львівський 
кластер медичного бізнесу» 52 Галузева Обласна Львівська область

Надання медичної допомоги та медичних 
послуг, виробництво та продаж медичних 
товарів, виробів медичного призначення 
та медичної техніки, розробка ІТ-рішень у 

медичній сфері

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.medcluster.lviv.ua/

Громадська спілка 
«Маріупольський IT-кластер» 
(МРПЛ ІТ-кластер/Mrpl it cluster)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Місцева Маріуполь Інформаційні технології

• Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Громадська спілка «Мережа 
центрів інформаційної 
підтримки бізнесу»

30 Галузева Всеукраїнська Україна
Підтримка бізнесу, консультації бізнесу, 
інвестиції,  регіональний економічний 

розвиток

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://uabsc.org/ua/

Громадська спілка «Міжнародна 
Асоціація Маркетингових 
Ініціатив» (МАМІ)

37 Галузева Всеукраїнська Україна Маркетингові послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://mami.org.ua/uk/

Громадська Спілка 
«Міжрегіональний 
Союз птахівників та 
кормовиробників України»

40 Галузева Міжрегіональна

Донецька, 
Київська, 

Луганська, 
Львівська, 
Одеська, 

Полтавська, 
Сумська, 

Харківська, 
Черкаська області

Птахівництво, виробництво кормів

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ptahokorm-union.com/

Громадська спілка «Морський 
кластер України» 19 Галузева Всеукраїнська Україна

Суднобудування, судноремонт, військово-
морське суднобудування, інжиніринг, сервіс 

та постачання морського обладнання

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.facebook.com/
maritimecluster.ua/

Громадська спілка 
«Національна платформа 
малого та середнього бізнесу» 
(Нацплатформа МСБ)

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://platforma-msb.org/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Громадська спілка 
«Національна туристична 
організація України»

57 Галузева Всеукраїнська Україна Туризм та курорти

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.ntoukraine.org/

Громадська спілка «Об'єднання 
зообізнесу України» 22 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво та продаж товарів для 
домашніх тварин, послуги з догляду за 

домашніми тваринами

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://zoounion.com.ua/

Громадська спілка «Органічна 
Україна» 62 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво органічних продуктів 
харчування

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://organicukraine.org.ua/

Громадська спілка «Перша 
енергетична асоціація України» 25 Галузева Всеукраїнська Україна Генерація та продаж електроенергії та газу

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

http://www.eau.org.ua/

Громадська спілка «Пест 
контроль України» 32 Галузева Всеукраїнська Україна

Послуги з дезінсекції, дезінфекції, 
дератизації, виробництво і продаж засобів та 

обладнання для контролю шкідників

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://pestcontrol.org.ua/

Громадська спілка «Полтавська 
асоціація бізнесу»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Місцева Полтава

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.pab.pl.ua/

Громадська спілка 
«Прикарпатський еко-
енергетичний кластер»

16 Галузева Обласна
Івано-Франківська 

область
Відновлювальна енергетика, 

енергоефективні рішення та стартапи

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://peec.org.ua/

Громадська спілка «Рівне IT 
кластер» (Rivne IT Cluster) 20 Галузева Місцева Рівне Інформаційні технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.itcluster.rv.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності
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охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Громадська спілка 
«Співтовариство виробників і 
споживачів бобових України» 
(СВСБУ)

26 Галузева Всеукраїнська Україна
Вирощування зерна, гороху, сої, квасолі, 

сочевиці

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ukraine-pulse.org/

Громадська спілка «Спілка 
українських підприємців» 850 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://sup.org.ua/uk

Громадська спілка 
«Східноукраїнський 
технокластер»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Міжрегіональна

Донецька і 
Луганська області

Інформаційні технології, освіта, технологічна 
промисловість

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://tech-cluster.org/

Громадська спілка «Українська 
асоціація виробників 
віконних систем та пов'язаних 
будівельних продуктів»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво віконних систем

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uaws.org.ua/

Громадська спілка «Українська 
асоціація виробників і 
дистриб'юторів ветеринарних 
препаратів та кормових 
добавок» (Ветпромспілка)

8 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво та продаж ветеринарних 

препаратів та кормових добавок

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://vetpromspilka.com.ua/

Громадська спілка «Українська 
асоціація виробників 
теплоізоляційних матеріалів» 
(ГС УКРІМА)

5 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво, експорт та імпорт 

теплоізоляційних матеріалів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.ukrima.com.ua/uk

Громадська спілка «Українська 
асоціація медичного туризму»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Туризм

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://uamt.com.ua/UA/

Громадська спілка «Українська 
асоціація питної води 
Борисфен»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Водопостачання та водовідведення

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги

Громадська спілка «Українська 
асоціація соціальних 
підприємців»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг
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Громадська спілка «Українська 
асоціація учасників ринку 
електромобілів»

12 Галузева Всеукраїнська Україна

Конструювання, постачання, продаж 
та обслуговування електромобілів, 

інфраструктура зарядних станцій, інвестиції, 
дослідження ринків, консалтингові послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

https://ev-ua.org/

Громадська спілка «Українська 
кооперативна федерація»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Сільське господарство

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Громадська спілка «Українська 
продовольча долина» 
(Ukrainian Food Valley)

8 Галузева Всеукраїнська Україна
Сільське господарство, виробництво 

продуктів харчування

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ukrainianfoodvalley.org/

Громадська спілка «Українське 
об'єднання ринків капіталу» 
(Ukrainian Capital Markets 
Association – UCMA)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Торгівля цінними паперами

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ucma.org.ua/

Громадська спілка «Український 
інтер'єрний, дизайнерський та 
меблевий кластер ЕФ кластер»

1000 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво меблів і товарів для дому, 
виробництво та продаж складових та 

матеріалів для виробництва меблів і товарів 
для дому, архітектура, дизайн інтер'єрів, 

промисловий дизайн

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://uidfcluster.com/

Громадська Спілка «Українсько-
Австрійська Асоціація»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ukrainian-austrian-
association.com/uk/index_u.php

Громадська спілка «Хай-тек офіс 
Україна» 11 Галузева Всеукраїнська Україна

Інформаційні технології, електронні послуги, 
електронне врядування, цифрова освіта, 

цифрова інфраструктура

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.ht-office.org/

Громадська спілка «Харківський 
кластер інформаційних 
технологій» (Kharkiv IT Cluster)

80 Галузева Місцева Харків Інформаційні технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://it-kharkiv.com/

Громадська спілка «Холодильна 
асоціація України» (ГС «ХАУ») 27 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво та  експлуатація холодильного 
обладнання, побудова систем 

холодозабезпечення

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ref.org.ua/
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Назва організації Кількість 
членів
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охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Громадська спілка 
«Християнська Бізнес 
Асоціація»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

Громадська спілка «Черкаси IT 
кластер» (Cherkasy IT Cluster) 13 Галузева Місцева Черкаси Інформаційні технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.itcluster.ck.ua/

Громадська спілка «Ю-Фуд» 
(U-Food Association)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Харчова промисловість

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://u-food.org/uk

Громадська спілка «Асоціація 
розвитку льонарства і 
коноплярства України»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво, переробка, зберігання, 
реалізацієя сировини і продукції льонарства 

і коноплярства

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.fhdau.org.ua/

Громадська спілка «Українська 
асоціація венчурного та 
приватного капіталу» (Ukrainian 
Venture Capital and Private 
Equity Association – UVCA)

50 Галузева Всеукраїнська Україна Венчурні та прямі інвестиції

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://uvca.eu/ua

Громадська спілка «Шведська 
Бізнес-Асоціація в Україні» 
(Swedish Business Association in 
Ukraine)

22 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://sba.org.ua/

Громадська спілка Асоціація 
Бізнес варта

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

http://www.business-varta.com/

Громадська спілка 
Західноукраїнський кластер 
індустрії моди

40 Галузева Місцева Львів
Виробництво одягу, постачання швейного 

обладнання, навчання кравецької 
майстерності

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

http://wufic.com.ua/

Громадська спілка 
Миколаївський IT-кластер 2 Галузева Обласна

Миколаївська 
область

Інформаційні технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

http://www.itcluster.mk.ua/
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Громадська спілка Міжнародна 
Бізнес Асоціація (ГС «МБА»)

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Місцева Кривий Ріг

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Громадська спілка Морська 
палата України

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Морські та річкові судноплавство, 
перевезення та інфраструктура

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

https://www.mpu.in.ua/

Громадська спілка Обласне 
об´єднання «Дніпровський 
пасічник»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна

Дніпропетровська 
область

Бджолярство

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://pasika.pro/

Громадська спілка 
Технологічний кластер 
Одеського регіону

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна Одеська область

Телекомунікації, мікроелектроніка, IT, 
інформаційна безпека, стартапи та інновації

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Громадська спілка Фонд 
Українська Рада Бізнесу 28500 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

https://urb.org.ua/

Громадська спілка «Глобал 
100 РЕ Україна» (Global 100 RE 
Ukraine)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво відновлюваної енергетики 
(сонячна, вітро-, гідро- та біоенергетика)

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

https://100re.org.ua/

Дніпровська туристична 
асоціація

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Місцева

Дніпропетровська 
область

Туризм, гостинність

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Дніпровський космічний 
кластер 10 Галузева Обласна

Дніпропетровська 
область

Виробництво ракетних двигунів, космічних 
систем запуску, космічних супутників, 
космічних кораблів, систем акумуляції 
енергії, оптоелектроніки, надлегких та 

надміцних матеріалів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.dniprospacecluster.
com/

Дніпропетровська торгово-
промислова палата 1000 Універсальна Обласна

Дніпропетровська 
область

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://cci.dp.ua/index-ru.html 
http://dniprocci.com.ua/ 

http://dniprocci.com.ua/members
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Донецька торгово-промислова 
палата 842 Універсальна Обласна Донецька область

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://donetskcci.com/

Енергетичний кластер 
«Інновейшн Енерджи»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна

Волинська 
область

Технології, розробки та інновації у сфері 
енергетики, альтернативна енергетика

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://inenergy.org.ua/

Європейська Бізнес Асоціація 948 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://eba.com.ua/

Житомирська торгово-
промислова палата 175 Універсальна Обласна

Житомирська 
область

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.zhcci.org.ua/index.
php/ua/

Закарпатська торгово-
промислова палата 147 Універсальна Обласна

Закарпатська 
область

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.tpp.uzhgorod.ua/ukr/

Запорізька торгово-
промислова палата 500 Універсальна Обласна

Запорізька 
область

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.cci.zp.ua/ 
https://e-tpp.org/

Запорізький кластер 
«Інжиніринг – Автоматизація – 
Машинобудування» (ІАМ)

19 Галузева Обласна
Запорізька 

область

Машинобудівна промисловість, інженерія, 
промислова автоматизація, інформаційні 

технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.iamcluster.zp.ua/

Івано-Франківська торгово-
промислова палата 452 Універсальна Обласна

Івано-Франківська 
область

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://cci.if.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Івано-Франківський IT Кластер 22 Галузева Обласна
Івано-Франківська 

область
Інформаційні технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://it-cluster.if.ua/

Інноваційний кластер RInnoHub 
(Регіональний інноваційний 
хаб)

11 Галузева Обласна
Миколаївська 

область

Виробництво з використанням 
високотехнологічних, наукомістких 
розробок, інформаційні технології

• Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://rinnohub.org/

Київська обласна (регіональна) 
торгово-промислова палата 117 Універсальна Обласна Київська область

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://bila.kiev.ua/services.html

Київська торгово-промислова 
палата 1026 Універсальна Обласна Київ

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://kiev-chamber.org.ua/

Китайська торгова асоціація 39 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.cca.com.ua/

Кіровоградська торгово-
промислова палата 180 Універсальна Обласна

Кіровоградська 
область

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.chamber.kr.ua/

Кластер поліграфічної індустрії, 
видавництв та цифрових 
технологій «Поліграфія: 
Логістика, Сервіс, Якість»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна

Дніпропетровська 
область

Видавництво та поліграфія

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Навчання

Клуб підприємців Chernivtsi 
Business Group (Громадська 
організація «Чернівецька бізнес 
група»)

73 Універсальна Обласна
Чернівецька 

область

• Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://cbg.in.ua/

Клуб підприємців Буковини 27 Універсальна Обласна
Чернівецька 

область

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://kpb.chv.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Клуб Підприємців 
Краматорська

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Місцева Краматорськ

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

http://kpk.dn.ua/

Коломийська асоціація 
підприємців (КАП) 20 Універсальна Місцева Коломия

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Конфедерація будівельників 
України 743 Галузева Всеукраїнська Україна

Містобудування, нерухомість, будівництво, 
виробництво будівельних матеріалів, 

земельні відносини, інвестиції, 
девелоперська діяльність

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://kbu.org.ua/

Кремінська бізнес асоціація
Публічна 

інформація 
відсутня

Універсальна Обласна Луганська область

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://network.sbiz.club/

Ліга ділових та професійних 
жінок України

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://bpwua.org/

Ліга підприємців «Українська 
справа» 45 Універсальна Обласна

Тернопільська 
область

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ukrsprava.te.ua/

Ліга страхових організацій 
України

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Страхові послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uainsur.com/

Луганська торгово-промислова 
палата 80 Універсальна Обласна Луганська область

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://lcci.lg.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Львівська Асоціація Розвитку 
Туризму 65 Галузева Місцева Львів

Туризм, збереження культурно-історичної 
спадщини

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://lart.lviv.ua/

Львівська торгово-промислова 
палата 481 Універсальна Обласна Львівська область

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://lcci.com.ua/

Львівський кластер 
інформаційних технологій та 
бізнес-послуг

112 Галузева Місцева Львів Інформаційні технології та бізнес-послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.itcluster.lviv.ua/

Маріупольська асоціація 
підприємців 150 Універсальна Місцева Маріуполь

• Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://mariupolbusiness.com.ua/

Миколаївська торгово-
промислова палата 124 Універсальна Обласна

Миколаївська 
область

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://rtpp.com.ua/

Міжгалузева асоціація 
з розвитку систем 
теплопостачання 
Укртеплокомуненерго

55 Галузева Всеукраїнська Україна
Теплопостачання, виробництво та продаж 

труб та обладнання

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

http://mautke.com.ua/

Міжнародна морська бізнес 
асоціація (International Marine 
Business Association – IMBA)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Морський та річковий транспорт, 
торговельне мореплавство, судноплавство, 

навігаційно-гідрографічне забезпечення 
мореплавства, агентування суден, 

експедиторська діяльність

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.imbaorg.com/

Міжнародна Спілка Бізнесменів 
України та Туреччини (Türk 
Ukrayna İşadamları Derneği – 
TUİD)

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

https://tuid.org.ua/

Насіннєва асоціація України 31 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво та постачання насіння

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ukrseeds.org.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Нафтогазова асоціація України 12 Галузева Всеукраїнська Україна
Видобування, переробка, продаж 

нафтопродуктів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

http://oilers.org.ua/uk/

Національна 
асоціація виробників 
дитячого харчування, 
молочноконсервної та сокової 
продукції «Укрконсервмолоко»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво дитячого харчування, 
молочноконсервної та сокової продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

https://naukm.wordpress.com/

Національна асоціація 
дорожників України (НАДУ) 58 Галузева Всеукраїнська Україна Будівництво, ремонт та експлуатація доріг

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://nadu.com.ua/

Національна асоціація 
кредитних спілок України 
(НАКСУ)

150 Галузева Всеукраїнська Україна
Фінансові послуги, діяльність кредитних 

спілок

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.unascu.org.ua/

Національна асоціація 
молочників України 
«Укрмолпром»

500 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво молока і молочної продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.ukrmolprom.kiev.ua/
ua/

Національна асоціація 
розробників програмної 
продукції та постачальників 
IT сервісів «Софтвер Юкрейн» 
(Software Ukraine)

11 Галузева Всеукраїнська Україна
Розробка програмного забезпечення та 

ІТ-сервісів

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.ua.software/

Національна асоціація 
цукровиків України УКРЦУКОР 67 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво цукру, крохмалю та 
патоки, вирощування цукрового буряка, 

виробництво насіння, машинобудівництво, 
ремонт, науково-проектні розробки

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

http://ukrsugar.com/uk

Національна організація 
роздрібної торгівлі

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Роздрібна торгівля

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

http://nort.org.ua

Незалежна асоціація банків 
України (НАБУ) 46 Галузева Всеукраїнська Україна Банківська справа

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://nabu.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Німецько-українська 
промислово-торговельна 
палата (Deutsch-Ukrainische 
Industrie- und Handelskammer – 
AHK Ukraine)

142 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ukraine.ahk.de/ua/

Об’єднання організацій 
роботодавців медичної та 
мікробіологічної промисловості 
України (ГО «ООРММПУ»)

78 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво лікарських засобів, оптова і 
роздрібна торгівля лікарськими засобами

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

https://oormmpu.com.ua/

Об'єднання пiдприємцiв 
торгiвлi та громадського 
харчування Харкiвської областi 
«Торгова єдність»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна

Харківська 
область

Торгівля, громадське харчування, послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.edinstvo.kh.ua/

Об'єднання пасічників 
«Карпатська Еко Пасіка» (КЕП) 

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна

Івано-Франківська 
область

Бджільництво

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Об'єднання підприємств 
«Федерація страхових 
посередників України»

15 Галузева Всеукраїнська Україна Страхові послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://fspu.com.ua/

Об'єднання підприємств 
Укрметалургпром 29 Галузева Всеукраїнська Україна Металургія

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.ukrmetprom.org/

Об'єднання підприємств 
хімічної галузі україни Союз 
хіміків України

35 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво і продаж хімічної продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://chemunion.org.ua/uk/

Об'єднання підприємств 
хлібопекарної промисловості 
«Укрхлібпром»

50 Галузева Всеукраїнська Україна Хлібопекарська

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ukrhlibprom.org.ua/

Одеська торгово-промислова 
палата 287 Універсальна Обласна Одеська область

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://orcci.odessa.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Освітня компанія Призма 
(PRIZMA Club) 97 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://prizma.club/

Подільська асоціація 
виробників саджанців та горіхів 
фундука «Золотий горішок»

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Вирощування та продаж саджанців та горіхів 
фундука

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://golden-nuts.com.ua/

Полтавська торгово-
промислова палата 300 Універсальна Обласна

Полтавська 
область

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.tpp.pl.ua/ 
http://www.krcci.pl.ua/

Представництво Польсько-
Українська Господарча 
Палата (Polsko-Ukraińska Izba 
Gospodarcza – PUIG)

231 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.pol-ukr.com/uk/

Професійна асоціація аграріїв 
Балтщини

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна

Балтський, 
Савранський, 
Котовський, 

Ананіївський, 
Любашівський 
та Кодимський 

райони Одеської 
області

Сільське господарство

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

Професійна асоціація 
корпоративного управління  
(ГС «ПАКУ»)

181 Галузева Всеукраїнська Україна Корпоративне управління

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://cgpa.com.ua/

Професійна асоціація учасників 
ринків капіталу та деривативів 
(ПАРД)

179 Галузева Всеукраїнська Україна

Торгівля цінними паперами, депозитарна 
діяльність, управління активами, 

адміністрування недержавних пенсійних 
фондів

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.pard.ua/

Рівненська торгово-
промислова палата

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Обласна

Рівненська 
область

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.rcci.rivne.com/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Рівненська федерація малого та 
середнього бізнесу «Єдність»

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Місцева Рівне

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ngo-ednist.com.ua/

Союз промисловців і 
підприємців Туреччини та 
України «ТУСІБ» (TUSIB)

50 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://tusib.org/language/uk/
golovna/

Спілка «Борошномели України» 24 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво борошна та хлібобулочних 
виробів, приймання та переробка зерна

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://www.ukrmillers.com/

Спілка автоматизаторів бізнесу 364 Галузева Всеукраїнська Україна
Розробка і продаж програмного 

забезпечення

• Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://unionba.com.ua/

Спілка молочних підприємств 
України 40 Галузева Всеукраїнська Україна

Переробка, виробництво та реалізація 
молока і молочних продуктів, виробництво 

пакувальних матеріалів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.molsouz.org.ua/

Спілка підприємців малих, 
середніх і приватизованих 
підприємств України

12000 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

http://www.spmsppu.kiev.ua/

Спілка підприємців Харківської 
області 5 Універсальна Обласна

Харківська 
область

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://spkho.kh.ua/

Сумська торгово-промислова 
палата 222 Універсальна Обласна Сумська область

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://cci.sumy.ua/

Таврійський туристичний 
альянс

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Обласна

Херсонська 
область

Туризм

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Телекомунікаційна палата 
України 18 Галузева Всеукраїнська Україна

Телекомунікації, телебачення та 
радіомовлення, виробництво  обладнання 

для телекомунікацій, надання 
телекомунікаційних послуг

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://telpu.com.ua/

Тернопільська торгово-
промислова палата 201 Універсальна Обласна

Тернопільська 
область

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://tcci.te.ua/

ТОВ Бізнес-спільнота «Борд» 
(Business community Board) 690 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://board.business/

Торгово-промислова палата 
України 8000 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ucci.org.ua/

Туристичний кластер «Посулля» 8 Галузева Обласна Сумська область
Туризм, гостинність, виробництво продуктів 

харчування

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг

https://posullya.at.ua/

Українська авіатранспортна 
асоціація

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Авіація (авіакомпанії, аеропорти)

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uata.net.ua/

Українська аграрна асоціація
Публічна 

інформація 
відсутня

Галузева Всеукраїнська Україна Сільське господарство

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.uagra.com.ua/uk/

Українська Асоціація 
«Укрелектрокабель» 18 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво кабельно-провідникової 
продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ukrelektrokabel.info/

Українська асоціація аграрного 
експорту (УААЕ)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Сільське господарство, постачання та 
експорт сільськогосподарської продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uaexport.org/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Українська Асоціація бізнес-
інкубаторів і інноваційних 
центрів

75 Галузева Всеукраїнська Україна
Діяльність бізнес-інкубаторів, технопарків, 

центрів підтримки підприємництва та інших 
структур інноваційного типу

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.novekolo.info/ua/

Українська асоціація бізнесу 
і торгівлі – УАБТ (Ukrainian 
Business & Trade Association – 
UBTA) 

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ubta.com.ua/

Українська асоціація видавців 
та книгорозповсюджувачів 95 Галузева Всеукраїнська Україна Видавництво та продаж книг

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://upba.org.ua/index.php/uk/

Українська асоціація 
виробників і переробників сої 
(Украгропромсоя)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво сої та продуктів із сої

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ukrsoya.com.ua/ua/

Українська Асоціація 
Виробників Картоплі 37 Галузева Всеукраїнська Україна

Професійне промислове вирощування 
картоплі

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://potatoclub.com.ua/

Українська асоціація 
виробників феросплавів та 
іншої електрометалургійної 
продукції (УКРФА)

7 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво феросплавів та іншої 

електрометалургійної продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ukrfa.com.ua/ua/

Українська асоціація 
високотехнологічних 
підприємств та організацій 
«Космос»

43 Галузева Всеукраїнська Україна
Авіаційно-космічна промисловість і 

технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://a-kosmos.com.ua/

Українська асоціація 
відновлюваної енергетики 17 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво відновлюваної енергетики 
(сонячна, вітро-, гідро- та біоенергетика)

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://uare.com.ua/

Українська асоціація візуальної 
індустрії 65 Галузева Всеукраїнська Україна

Дизайн реклами, брендинг, виробництво 
рекламних конструкцій

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uavi.com.ua/ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Українська асоціація вторинних 
металів (УАВтормет) 75 Галузева Всеукраїнська Україна Заготівля та операції з металобрухтом

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uavtormet.com/

Українська асоціація 
деревообробного обладнання 
(УАДО)

18 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво та продаж деревообробного 
обладнання, ремонтні та сервісні послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://uado.org.ua/

Українська асоціація 
енергосервісних компаній  
(ГО «УАЕСКО»)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Надання послуг за енергосервісними 
договорами

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

Українська асоціація ігрової 
індустрії (УАІІ)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Лотереї, букмекерські парі, казино, покер, 
фентезі спорт, кіберспорт

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ugia.com.ua/uk/

Українська Асоціація 
Інвестиційного Бізнесу – УАІБ 307 Галузева Всеукраїнська Україна

Управління активами, адміністрування 
недержавних пенсійних фондів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.uaib.com.ua/

Українська асоціація індустрії 
іграшок 23 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво та продаж іграшок

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uaii.org.ua/

Українська асоціація кераміки 6 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво керамограніту, керамічної 
плитки, виробництво продукції для 

керамічної промисловості, видобуток і 
переробка сировини для підприємств 
фарфоро-фаянсової  промисловості, 

будівельної і художньої кераміки

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ceramic.com.ua/

Українська Асоціація Медіа 
Бізнесу (колишня Українська 
асоціація видавців періодичної 
преси – УАВПП)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Видавництво друкованих ЗМІ

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uapp.org/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Українська асоціація 
операторів зв’язку «Телас» 29 Галузева Всеукраїнська Україна Телекомунікаційні послуги

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

https://telas.kiev.ua/

Українська асоціація 
підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства 
«Укрводоканалекологія» 
(Асоціація водоканалів України)

120 Галузева Всеукраїнська Україна
Водопостачання та водовідведення, 

виготовлення обладнання для 
водопостачання та водовідведення

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ukrvodokanal.in.ua/

Українська асоціація 
підприємств легкої 
промисловості «Укрлегпром» 

257 Галузева Всеукраїнська Україна Легка промисловість

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://ukrlegprom.org/ua/

Українська асоціація платіжних 
систем (УАПС) 20 Галузева Всеукраїнська Україна

Надання фінансових послуг за допомогою 
платіжних систем та технологій

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

https://uaps.com.ua/ua/

Українська асоціація прямого 
продажу (УАПП) 10 Галузева Всеукраїнська Україна

Продаж косметичних продуктів, харчових 
добавок та іншої продукції методом прямого 

продажу

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://udsa.org.ua/

Українська асоціація 
скрапленого газу (УАСГ) 11 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво та продаж скрапленого газу 
(LPG), продаж обладнання, надання послуг

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uasg.com.ua/ua/index.html

Українська асоціація 
транспортної логістики 
«Південна Пальмира»

5 Галузева Обласна Одеська область Вантажні перевезення

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://palmyra.org.ua/

Українська асоціація фінтех та 
інноваційних компаній 59 Галузева Всеукраїнська Україна

Інформаційні технології, фінтех, банки, 
мікрофінансові позики, роздрібна торгівля, 

підбір персоналу

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://fintechua.org/

Українська вітроенергетична 
асоціація 80 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво вітрової електроенергії

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uwea.com.ua/ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Українська дверна асоціація 42 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво та продаж дверей і супутніх 

пристроїв

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://uadm.in.ua/

Українська енергетична 
асоціація (УЕА) 13 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво та постання електричної 
енергії та палива

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

https://uea.net.ua/

Українська Зернова Асоціація 
(УЗА) 53 Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво, переробка і експорт зерна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://uga.ua/

Українська Кіноасоціація (УКА)
Публічна 

інформація 
відсутня

Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво та прокат кінофільмів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Нетворкінг 
Навчання

https://mpa.org.ua/ 
https://location4film.com.ua/uk/

Українська Локсмайстер 
Федерація (УЛФ) 110 Галузева Всеукраїнська Україна

Продаж, встановлення та обслуговування 
замків, дверей, систем контролю доступу, 
виготовлення ключів, аварійне відкриття 

об’єктів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ulf.org.ua/

Українська міжбанківська 
асоціація членів платіжних 
систем ЄМА

65 Галузева Всеукраїнська Україна
Безготівкові платежі, безготівкове 

кредитування

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.ema.com.ua/

Українська науково-
промислова асоціація 
«Укркокс»

23 Галузева Всеукраїнська Україна
Виробництво коксу, кам'яновугільної смоли, 
сирого бензолу, сульфату амонію, сірчаної 

кислоти, пеку

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ukrkoks.com/

Українська плодоовочева 
асоціація (УПОА)

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна Виробництво фруктів та овочів

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://fruit-ukraine.org/

Українська таксомоторна 
асоціація

Публічна 
інформація 

відсутня
Галузева Всеукраїнська Україна

Пасажирські перевезення, діяльність служб 
таксі

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги

http://utma.org.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності

Територія 
охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Українська Федерація Індустрії 
Безпеки (УФІБ) 33 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво, постачання, проектування, 
монтаж та обслуговування технічних 

засобів охорони та інтегрованих комплексів 
безпеки, охорона управління будівлями

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://ufib.com.ua/

Українське виробничо-
екологічне об'єднання по 
заготівлі та використанню 
вторинних матеріальних 
ресурсів «Укрвторма»

78 Галузева Всеукраїнська Україна
Заготівля та використання вторинних 

матеріальних ресурсів

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг

http://ukrvtorma.com.ua/

Український аерокосмічний 
кластер 14 Галузева Обласна

Дніпропетровська 
область

Аерокосмічна галузь

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання

https://uac.in.ua/

Український національний 
комітет Міжнародної Торгової 
Палати (ICC Ukraine)

174 Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://iccua.org/

Український органічний 
кластер 19 Галузева Всеукраїнська Україна

Виробництво та переробка органічної 
продукції

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://organiccluster.com.ua/

Українсько-Арабська Ділова 
Рада (يراجتلا يبرعلا يناركوألا سلجملا)

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Всеукраїнська Україна

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.ukrarbc.org/

Фітосанітарна асоціація України 
(ФАУ) 17 Галузева Всеукраїнська Україна

Фумігація, захист рослин, оздоровлення 
навколишнього середовища

• Адвокація та представництво інтересів 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.fau.org.ua/

Харківська обласна громадська 
організація «Асоціація 
приватних роботодавців»

30 Універсальна Обласна
Харківська 

область

• Адвокація та представництво інтересів 
Правовий захист 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://apr.org.ua/
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Назва організації Кількість 
членів

Універсальність 
діяльності

Географія 
діяльності
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охоплення Пріоритетні галузі Пріоритетні напрямки діяльності Веб-сторінка

Харківська торгово-
промислова палата 542 Універсальна Обласна

Харківська 
область

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.kcci.kharkov.ua/uk/

Харківський кластер 
«Інжиніринг – Автоматизація – 
Машинобудування» (ІАМ)

12 Галузева Обласна
Харківська 

область

Машинобудівна промисловість, інженерія, 
промислова автоматизація, інформаційні 

технології

• Адвокація та представництво інтересів 
Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.iamcluster.kharkiv.
ua/

Херсонська торгово-
промислова палата

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Обласна

Херсонська 
область

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.tpp.ks.ua/

Хмельницька торгово-
промислова палата 290 Універсальна Обласна

Хмельницька 
область

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://tppua.org/

Черкаська торгово-промислова 
палата

Публічна 
інформація 

відсутня
Універсальна Обласна Черкаська область

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://www.cci.neocm.com/

Чернівецька торгово-
промислова палата 13 Універсальна Обласна

Чернівецька 
область

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://chcci.ucoz.ua/ 
http://www.chcci.org.ua/

Чернігівська торгово-
промислова палата 208 Універсальна Обласна

Чернігівська 
область

• Підтримка експорту 
Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Добровільна стандартизація та сертифікація 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

http://chamber.cn.ua/

Чернігівський IT-кластер 
(Chernihiv IT cluster) 7 Галузева Місцева Чернігів Інформаційні технології

• Інформаційні послуги 
Бізнес-консалтинг 
Нетворкінг 
Навчання 
Аутсорсинг бізнес-послуг

https://www.chernihiv.it/
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