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Застереження 

Цей документ підготовлено в рамках проекту «Громадська ініціатива "За прозору та чесну митницю"», що 

реалізується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки МФ 

«Відродження».  

Зміст документа в жодному разі не може бути витлумачений як такий, що відображає позицію МФ 

«Відродження».  
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Вступ 
Бізнес-асоціація або ділове об’єднання – це громадська організація, що об’єднує підприємців, надає 

різноманітні послуги своїм членам (учасникам) та представляє їхні інтереси. Ділові об’єднання допомагають 

підприємствам розвиватися та відстоювати свої права. Вони консультують своїх членів, надають їм 

інформацію, організовують форуми та зустрічі, здійснюють спільні закупівлі тощо.  

В Україні бізнес-асоціації діють відповідно до законодавства та вимог щодо неприбуткових організацій. 

Конституція України, Закон «Про громадські об’єднання» та міжнародні договори України гарантують права 

громадян об’єднуватись в організації, а Господарський кодекс України визначає види об’єднань 

підприємств та регулює порядок членства у них і майнові відносини у таких об’єднаннях. Також у 

Господарському кодексі містяться норми, що регулюють створення та діяльність торгово-промислових 

палат (ТПП)1. Розділ 2 цієї роботи «Класифікація бізнес-асоціацій» описує різновиди бізнес-асоціацій та 

пояснює особливості ТПП, що відрізняють їх від інших ділових об’єднань.  

Ділові об’єднання є важливою стороною у діалозі бізнесу з владою, адже вони представляють інтереси 

підприємців та здійснюють адвокацію законодавчих змін. Вони організовують зустрічі з урядовцями та 

народними депутатами, представниками державних органів та органів місцевого самоврядування. При 

державних органах діють громадські ради, серед яких є представники бізнесу та ділових об’єднань. 

Протягом декількох останніх років бізнес-асоціації провели успішні адвокасі-кампанії у регіонах України, 

завдяки яким вдалося досягнути позитивних змін у регулюванні на місцевому рівні. 

Особливістю ділових об’єднань в Україні є те, що важливою складовою їхньої роботи є захист бізнесу – а 

саме допомога підприємцям при спілкуванні з державними органами і проведенні перевірок та здійснення 

кроків для прийняття або скасування певного регулювання. Втім, як показують дослідження Інституту 

економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), попит на захист інтересів бізнесу все ще 

перевищує наявну пропозицію з боку ділових об’єднань. У розділі 3 цієї роботи «Які послуги надають 

бізнес-асоціації?» проаналізовано прогалини між потребою підприємств у адвокації та діяльністю бізнес-

асоціацій у цій сфері.  

У стратегічних документах національного та регіонального рівня визнається важлива роль ділових 

об’єднань у розвитку підприємництва та вдосконаленні регуляторного середовища. Однією з цілей Стратегії 

розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) в Україні, прийнята у 2017 році, є посилення 

інституційної спроможності об’єднань підприємців2. У цьому документі вказується на необхідність вивчення 

поточної ситуації з діловими об’єднаннями та посилення їх спроможності як організацій, у тому числі 

підвищення якості їхніх послуг для МСП та забезпечення сталого розвитку цих об’єднань.  

Чисельність бізнес-асоціацій, рівень членства у них підприємств та їх діяльність в Україні мало вивчені 

станом на сьогодні. Попри державну статистику, яка враховує окремо асоціації та громадські організації, 

немає точної інформації про кількість таких об’єднань в Україні та про те, яка частка бізнесу в Україні входять 

до їх числа. У Стратегії розвитку МСП в Україні серед іншого вказується на брак комплексної інформації про 

кількість цих об’єднань  та про перелік і обсяги їхніх послуг.  

Така інформація потрібна не лише для того, щоб дослідити і проаналізувати діяльність ділових об’єднань в 

Україні, але й для підприємців, яким, за наявності детальнішої інформації щодо бізнес-об’єднань, було б 

легше обрати таке об’єднання, що відповідає їхнім потребам. Детальніше питання чисельності ділових 

об’єднань розглядається у розділі 1 «Участь підприємств у бізнес-об’єднаннях: про що говорять цифри?». 

                                                            
1 Про законодавчі засади діяльності бізнес-асоціацій дивіться «Управління бізнес-об’єднанням: посібник» / Вінніков 
О.Ю. – Київ: 2017 – 84 с. https://bit.ly/2PIwukm та Господарський кодекс України https://bit.ly/2Iv5a5E   
2 Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року https://bit.ly/2Dz0LeT  

https://bit.ly/2PIwukm
https://bit.ly/2Iv5a5E
https://bit.ly/2Dz0LeT
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Скласти уявлення про рівень участі українського бізнесу у цих об’єднаннях можна з опитувань бізнесу, 

зокрема із щорічного опитування експортерів та імпортерів, що проведеного ІЕД з 2015 до 2018 року в 

рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі»3. Дані цього опитування, а також опитування малих та середніх 

підприємств «Щорічна оцінка ділового клімату», що було проведена ІЕД в рамках Програми USAID 

«Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ)4, дають можливість краще вивчити різні аспекти участі 

підприємств у бізнес-асоціаціях.  

Дані щодо бізнес-асоціацій, на основі яких підготована ця робота, були описані у звітах за вказаними 

дослідженнями. Додатково ця робота містить аналіз спеціально розрахованих даних, які показують різницю 

між підприємствами, які належать та не належать до бізнес-асоціацій.  

Це зокрема, те, які послуги отримує бізнес у таких асоціаціях або чому він не має бажання до них 

приєднуватися. Крім цього, аналіз даних цих опитувань показує відмінності у думках підприємств, що 

входять до ділових об’єднань, та тих, які до них не входять, щодо умов для ведення бізнесу в Україні, оцінок 

діяльності органів влади та інших питань. У розділах 5 «Зв’язок між членством в бізнес-об’єднаннях та 

оцінкою процедур зовнішньої торгівлі: аналіз даних опитування експортерів та імпортерів» та 6 «Зв’язок 

між членством в бізнес-об’єднаннях та оцінкою ділового середовища: аналіз даних опитування малих та 

середніх підприємств» цієї роботи описано результати аналізу даних цих двох опитувань у розрізі розміру 

підприємств та їхнього членства у бізнес-асоціаціях. 

Також детальнішу інформацію про те, які ділові об’єднання існують в Україні, про їхню діяльність та про 

реєстрацію і управління такими об’єднаннями, надають публікації, видані українськими експертами, 

аналітичними центрами та громадськими організаціями, у тому числі за підтримки програм міжнародної 

технічної допомоги, що діють в Україні.  

Зокрема, у 2005 році вийшов довідково-методичний посібник «Що необхідно знати підприємцям про 

бізнес-асоціації»5, де міститься огляд становлення бізнес-асоціацій в Україні у 90-х і на початку 2000-х років, 

а також детальні рекомендації щодо створення бізнес-асоціації та інформація про взаємодію бізнес-

асоціацій з державними органами. Цей посібник було видано Головним управлінням з питань регуляторної 

політики та підприємництва Київської міської державної адміністрації та Спілкою підприємців малих, 

середніх і приватизованих підприємств України. Також у 2005 році Інститут конкурентного суспільства 

опублікував результати опитування керівників 19 українських бізнес-асоціацій6. Це дослідження показало 

напрямки діяльності та організаційні характеристики опитаних асоціацій, а також їхні оцінки можливості 

впливу на рішення державних органів та готовності державних органів взаємодіяти з діловими 

об’єднаннями.  

У 2015 році консалтингове об’єднання «Центр громадської експертизи» видало посібник «Розвиток малого 

і середнього підприємництва в Україні: проблеми, потреби, перспективи», де серед іншого розглядається 

роль бізнес-об’єднань у розвитку МСП7. Експерти Програми USAID «ЛЕВ», яка діяла в Україні з 2015 до 2017 

року, разом з партнерами видали каталог «Інституції підтримки підприємництва: концепція, особливості, 

                                                            
3 Аналітичний звіт «Спрощення процедур торгівлі в України: оцінки та очікування бізнесу» 2018/2019, ІЕД, Київ, 2019 
р. https://bit.ly/2VJyJ6l 
4 Аналітичний звіт «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 2016 рік» https://bit.ly/2PAgy3B 
5 Що необхідно знати підприємцям про бізнес-асоціації: Довідково-методичне видання / Упорядники: В. Білич, В. 
Биковець, Н. Бойко, О. Міхайлішина, О. Свірус, Т. Свірус. – К., 2005. 
http://www.spmsppu.kiev.ua/download/Bizness%20association.zip  
6 Бізнес-асоціації в Україні: оцінка спроможності і перспективи розвитку [Текст] / Д. В. Ляпін; Інститут конкурентного 
суспільства, Український незалежний центр політичних досліджень. - К. : [б.в.], 2005. - 48 с. 
7 Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні: проблеми, потреби, перспективи. – К.: Центр громадської 
експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2015. – 44 с. https://bit.ly/2QnykEr 

https://bit.ly/2PAgy3B
http://www.spmsppu.kiev.ua/download/Bizness%20association.zip
https://bit.ly/2QnykEr
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діяльність» з описом та контактною інформацією інституцій підтримки підприємництва, у тому числі бізнес-

асоціацій, у різних регіонах України8.  

Проект «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств» Програми розвитку ООН в Україні 

підготував ряд освітніх матеріалів для керівників, фахівців та активістів об’єднань малого і середнього 

бізнесу9. Серед них варто виділити посібник «Управління бізнес-об’єднаннями»10, де детально 

розглядаються законодавчі засади діяльності бізнес-асоціацій. У 2018 році проект технічної допомоги 

«Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) провів дослідження діяльності бізнес-асоціацій у містах-

партнерах. Результати цього дослідження описані у звіті «Стан залучення та зацікавленості в об’єднанні в 

асоціації представників місцевого бізнесу в розрізі 16 міст-партнерів проекту ПРОМІС»11.  

У 2019 році вийшов український переклад посібника «Бізнес-асоціації для ХХІ сторіччя»12, виданого Центром 

міжнародного приватного підприємництва (CIPE) англійською мовою у 2016 році. У посібнику надано 

рекомендації для стратегічного планування створення і діяльності бізнес-асоціацій. Розповідається, 

зокрема, про комунікації, створення коаліцій та відстоювання інтересів бізнесу.  

Розділ 4 цієї роботи «Організаційна спроможність бізнес-асоціацій та програми технічної допомоги» 

описує слабкі сторони діяльності ділових об’єднань в Україні та аналізує те, як програми міжнародної 

технічної допомоги допомагають їм розвивати організаційну спроможність.  

На основі вивчення діяльності бізнес-об’єднань та їхніх оцінок середовища для ведення бізнесу і 

регуляторних питань у цій роботі зроблено висновки та підготовлено рекомендації для зацікавлених сторін.   

                                                            
8 Інституції підтримки підприємництва: концепція, особливості, діяльність. – Центр громадської експертизи, 
Представництво Фонду Фрідріха Наумана в Україні, Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні», 2016. – 
176 с. http://www.lev.org.ua/ua/articles/article-6.html  
9 Академія бізнес-об’єднання. Національна платформа малого та середнього бізнесу https://platforma-
msb.org/akademiya-bo/  
10 Управління бізнес-об’єднанням: посібник» / Вінніков О.Ю. – Київ: 2017 – 84 с. https://bit.ly/2PIwukm 
11 Аналітичне дослідження «Стан залучення та зацікавленості в об’єднанні в асоціації представників місцевого бізнесу 
в розрізі 16 міст-партнерів проекту ПРОМІС». Київ, 2018 р. https://bit.ly/2L64LHt 
12 Бізнес-асоціації для ХХІ сторіччя. Центр міжнародного приватного підприємництва, 2016 р. https://bit.ly/31zGrDV  

http://www.lev.org.ua/ua/articles/article-6.html
https://platforma-msb.org/akademiya-bo/
https://platforma-msb.org/akademiya-bo/
https://bit.ly/2PIwukm
https://bit.ly/31zGrDV
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1. Участь підприємств у бізнес-об’єднаннях: про що говорять цифри?  
Через те, що державна статистика не відокремлює об’єднання бізнесу в окрему категорію громадських 

організацій, орієнтовні дані про кількість бізнес-асоціацій в Україні та про те, яка частка підприємств входить 

до їх числа, можна отримати лише з опитувань бізнесу. Бізнес-асоціації, як і інші неприбуткові організації, 

можуть реєструватися як асоціації, громадські організації, громадські спілки, саморегулівні організації, 

організації роботодавців, торгово-промислові палати та інші об’єднання13.  

Державна статистика не подає детальної інформації про чисельність кожного типу цих організацій окремо. 

Інформацію щодо кількості асоціацій в цілому – не лише бізнес-об’єднань – можна отримати з даних 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Згідно з Державною службою 

статистики (Держстат), станом на березень 2019 року у ЄДРПОУ було зареєстровано 2428 асоціацій14. Це 

число поступово зростає: для порівняння, у 2012 році в Україні було зареєстровано 2216 асоціацій15. Але у 

цих статистичних даних не міститься детальнішої інформації про те, чи справді усі наведені асоціації є бізнес-

об’єднаннями. Можна припустити, що серед них є і інші типи асоціацій, наприклад, професійні асоціації. 

Також можна припустити, що не всі зареєстровані бізнес-асоціації насправді активно працюють.  

Якщо ж бізнес-асоціація зареєстрована як громадська організація чи громадська спілка, то вона потрапить 

у відповідну категорію ЄРДПОУ. За даними ЄДРПОУ станом на березень 2019 року в Україні разом було 

більше 86 тисяч громадських організацій та громадських спілок. 

Інформація про частку підприємств, що входять до бізнес-асоціацій, доступна лише з ділових опитувань. 

Так, опитування Міжнародної фінансової корпорації у 2004 році16 показало, що 24% підприємств входять до 

бізнес-асоціацій. При цьому, за даними цього опитування, зі зростанням розміру підприємств рівень їх 

участі у бізнес-об’єднаннях збільшується. Кожне третє підприємство середнього розміру, що взяло участь у 

опитуванні Міжнародної фінансової корпорації, входило до бізнес-асоціації, а серед великих підприємств – 

кожне друге.  

Також наприкінці 2004 проект «БІЗПРО» Агентства міжнародного розвитку США (USAID) спільно з 

Американською торговельною палатою в Україні опитав близько 2500 малих та середніх підприємств (МСП) 

України в рамках дослідження «Малі й середні підприємства в Україні: показники діяльності та стратегії 

розвитку»17. За даними цього опитування, 13% МСП в Україні входили до бізнес-асоціацій у 2004 році.  

Новіші опитування показують таку ж тенденцію: великі підприємства частіше долучаються до бізнес-

об’єднань, ніж малі. Відповідно, частка бізнесу, що входить до таких об’єднань, залежить від того, яку 

категорію підприємств розглядати. Так, результати другої хвилі національного опитування малих та 

середніх підприємств «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні», проведеного ІЕД у 2016 році18, показали, 

що 15% МСП входили до бізнес-асоціацій, включаючи торгово-промислові палати (ТПП), спілки 

роботодавців та інші. Слід зазначити, що в цьому опитуванні з метою проведення статистичних порівнянь 

було задано підвищену квоту середніх підприємств. У вибірці опитування середні підприємства склали 

                                                            
13 Управління бізнес-об’єднанням: посібник / Вінніков О.Ю. – Київ: 2017 – 84 с. Проект «Зміцнення бізнес-об’єднань 
малих і середніх підприємств». Програма розвитку ООН в Україні https://bit.ly/2PIwukm  
14 Державна служба статистики. Кількість юридичних осіб за організаційними формами (на 1 березня 2019 року) 
https://bit.ly/2TZzKKe  
15 Статистичний збірник «Україна у цифрах» 2017 рік. https://bit.ly/2Dm9UrJ   
16 Було опитано 2500 керівників мікро-, малих, середніх і великих підприємств, що діють у 23 обласних центрах 
України, містах Києві та Сімферополі https://bit.ly/2SI2hk9  
17 Результати опитування наведені в публікації «Бізнес-асоціації в Україні: оцінка спроможності і перспективи 
розвитку» Д. В. Ляпін ; Інститут конкурентного суспільства, Український незалежний центр політичних досліджень. - К. 
: [б.в.], 2005. – с. 20. 
18 Було опитано 1851 МСП у всіх регіонах України за виключенням тимчасово окупованих АР Крим та м. Севастополя 
та окремих регіонів Донецької і Луганської областей. Опитування було проведене в рамках Програми USAID 
«Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) https://bit.ly/2PAgy3B  

https://bit.ly/2PIwukm
https://bit.ly/2TZzKKe
https://bit.ly/2Dm9UrJ
https://bit.ly/2SI2hk9
https://bit.ly/2PAgy3B
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15,2% від опитаних в цілому, а у розрізі форми власності – 21,2% юридичних осіб та 0,2% фізичних осіб-

підприємців. За даними ж Держстату, у 2017 році середні підприємства склали менше 5% підприємств-

юридичних осіб та менше одного відсотка фізичних осіб-підприємців19. Враховуючи, що більші за розміром 

підприємства, як правило, більшою мірою залучені до ділових об’єднань, серед МСП в Україні в цілому 

рівень участі у цих об’єднаннях станом на 2016 рік міг бути ще нижчим. 

За даними цього опитування, серед МСП різних секторів членами бізнес-асоціацій найчастіше були ті, що 

працюють у галузях сільського господарства (23%) та транспорту і зв’язку (20%), а найрідше – торговельні 

підприємства (9%) та ті, що працюють у сфері інформаційних технологій (8%). Що більший розмір опитаних 

підприємств, тим більшою мірою вони брали участь у бізнес-об’єднаннях: якщо серед мікропідприємств 

лише 10% були членами бізнес-асоціацій, то серед підприємств середнього розміру – 31%20.  

Рисунок 1. МСП: членство у бізнес-асоціаціях за розміром (друга хвиля опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні», 
2016 рік) 

 

Джерело: аналітичний звіт «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 2016 рік» 

Якщо ж розглянути підприємства включно з великими, при чому такі, що здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність, то відсоток членства у бізнес-асоціаціях буде значно більшим. Так, за результатами четвертої 

хвилі опитування українських експортерів та імпортерів, проведеного ІЕД у 2018 році21, 36% з них є членами 

ділових об’єднань (враховуючи ТПП, спілки роботодавців, тощо). Для підприємств із ЗЕД також характерне 

збільшення рівня участі у ділових об’єднаннях із збільшенням їх розміру. Так, частка фірм, які є членами 

бізнес-асоціацій, зростає від 15% для мікропідприємств аж до 72% для великих підприємств за підсумками 

опитування 2018 року. 

При цьому загальний показник членства у бізнес-асоціаціях серед підприємств-учасників ЗЕД зменшився 

протягом останніх трьох хвиль проведення цього опитування: у 2016 році 45% підприємств повідомили, що 

входять до ділових об’єднань, а у 2017 році – 41%. Зменшення відсотка опитаних підприємств, які є членами 

бізнес-асоціацій, можна частково пояснити структурними особливостями вибірки. Так, якщо врахувати, що 

з 2016 до 2018 року сукупна частка середніх та великих підприємств у вибірці зменшилась з 46% до 32%, а 

що більші підприємства за розміром, тим частіше вони входять до бізнес-асоціацій, то можна припустити, 

що зниження загального показника членства в таких об’єднаннях викликане зменшенням середнього 

розміру опитаних підприємств із ЗЕД.  

                                                            
19 Державна служба статистики. Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх 
розмірами https://bit.ly/2qrXVR4  
20 Мікропідприємства у цьому та інших дослідженнях ІЕД – це ті, які працевлаштовують до 10 осіб включно. Якщо на 
підприємстві працює від 11 до 50 осіб, його відносять до малих, від 51 до 250 – до середніх, а від 251 і більше – до 
великих.  
21 Було опитано 1012 підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, у 25 регіонах України за 
виключенням тимчасово окупованих АР Крим, м. Севастополя та окремих регіонів Луганської і Донецької областей. 
Опитування було проведене в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі».  https://bit.ly/2VJyJ6l 
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Рисунок 2. Експортери та імпортери: членство у бізнес-асоціаціях за розміром (друга, третя та четверта хвилі опитування 
ІЕД в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі») 

 

Джерело: база даних другої, третьої та четвертої хвиль опитування ІЕД «Діалог зі сприяння торгівлі» 

На це вказує і порівняння рівня членства у бізнес-асоціаціях у розрізі розміру підприємств. Частка 

підприємств, що входять до бізнес-асоціацій, зменшилась для мікропідприємств протягом трьох років, тоді 

як для підприємств більшого розміру – зросла. Так, якщо у 2016 році 20% опитаних мікропідприємств 

входили до бізнес-асоціацій, то у 2017 році їх стало вже 17%, а у 2018 – 15%. Натомість показник членства у 

бізнес-об’єднаннях для малих підприємств збільшився з 31% у 2016 році до 35% у 2017 і залишився на майже 

такому ж рівні у 2018 році (36%). Подібна тенденція характерна і для середніх та великих підприємств: у 

2017 та 2018 році частки підприємств, які є членами бізнес-асоціацій, серед них приблизно однакові, але 

більші у порівнянні з 2016 роком.  

Та у будь-якому випадку серед кожної групи за розміром частки підприємств, що входять до бізнес-

об’єднань, більші серед тих, підприємств, що здійснюють ЗЕД (Рисунок 2), ніж для МСП в цілому в Україні 

(Рисунок 1). Серед опитаних МСП лише невелика частка здійснює зовнішню торгівлю (12% мають експорт, 

а 11% – імпорт).  

Четверта хвиля опитування підприємств-учасників ЗЕД показала, що галузеві відмінності між цими 

підприємствами у рівні залучення до діяльності бізнес-об’єднань подібні до зафіксованих у другій хвилі 

опитування МСП «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні»: найбільший рівень участі у ділових 

об’єднаннях – серед сільськогосподарських та промислових підприємств (34% та 51% опитаних відповідно), 

а найнижчий – серед підприємств сфери торгівлі (19%).  

До того ж, четверта хвиля опитування експортерів та імпортерів, проведеного ІЕД в рамках проекту «Діалог 

зі сприяння торгівлі», в черговий раз показала, що членство у ділових об’єднаннях не обов’язково означає, 

що підприємства беруть фактичну участь у діалозі з органами влади за посередництвом цих об’єднань. Це 

можна побачити, якщо порівняти частку підприємств, що входять до ділових об’єднань, (у 2018 році вона 

склала 36%) з часткою тих, які вказали, що здійснюють діалог з органами влади через такі об’єднання (у 2018 

році про це повідомили 13% підприємств). Частка останніх помітно менша за частку перших, з чого можна 

зробити висновок, що навіть якщо підприємства входять до ділових асоціацій, вони не завжди 

використовують членство у таких асоціаціях для спілкування з владою.  

Справді, аналіз даних опитування показує, що 10% опитаних підприємств і належать до бізнес-асоціацій, і 

ведуть діалог з владою за їх посередництвом. 26% опитаних є членами бізнес-асоціацій, але не здійснюють 

такого діалогу за допомогою цих об’єднань. Разом з цим, невелику частину вибірки (3%) складають такі 

підприємства-учасники ЗЕД, які не входять до бізнес-асоціацій, але в опитуванні сказали, що здійснюють 

діалог з владою за посередництвом таких асоціацій. І нарешті, найбільша частина опитаних – 61% – не 

належать до бізнес-об’єднань і не ведуть діалогу з владою за їх посередництвом.  
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Рисунок 3. Розподіл опитаних за членством у бізнес-асоціаціях та участі у діалозі з органами влади за їх допомогою (четверта 
хвиля опитування ІЕД в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі, 2018 р.) 

 

Джерело: база даних четвертої хвилі опитування ІЕД «Діалог зі сприяння торгівлі» (2018 рік) 

Крім цього, частка підприємств-учасників ЗЕД, залучених до діалогу з владою або через ділові об’єднання, 

або прямо – безпосередньо через контакти з органами влади – також зменшилася протягом трьох останніх 

хвиль цього опитування. Якщо у 2016 році у цьому діалозі прямо чи через бізнес-асоціації брали участь 28% 

підприємств, що здійснюють ЗЕД, то у 2017 році – 24%, а у 2018 році – тільки 20%.  

При міністерствах та інших державних органах в Україні діють громадські ради, через участь у яких ділові 

об’єднання можуть представляти інтереси бізнесу. Однак, підприємства недостатньо поінформовані про 

діяльність таких рад. Як показала четверта хвиля опитування експортерів та імпортерів ІЕД у 2018 році, 

тільки 43% респондентів знають про Громадську ради при МЕРТ, тільки 27% – про таку раду при Державній 

фіскальній службі, і лише 23% – про Громадську раду при Міністерстві фінансів. 

2. Класифікація бізнес-асоціацій  
Бізнес-асоціації в Україні поділяються за організаційною формою, а також за територіальною ознакою 

(національного, регіонального та місцевого рівня), за галузевим типом (галузеві та міжгалузеві) та за 

функціями, тобто за тим, які основні послуги вони надають підприємствам.  

Так, організаційні форми ділових об’єднань включають асоціації, спілки, союзи, ради, торгово-промислові 

палати та інші види об’єднань. Окремо варто виділити Торгово-промислову палату України як організацію, 

що об’єднує не лише окремі підприємства, а й інші ділові асоціації, та має особливі повноваження, 

визначені відповідним законодавством22. Зокрема, ТПП України не лише надає звичні послуги для бізнесу 

(інформація та консультації, організація ділових місій та інші), а й має право засвідчувати форс-мажорні 

обставини та торгівельні і портові звичаї, заведені в Україні, а також видавати сертифікати про походження 

товарів. Крім цього, при ТПП України працює Міжнародний комерційний арбітражний суд та Морська 

арбітражна комісія. 

Також варто зазначити, що в Україні діють ділові асоціації, що об’єднують як переважно вітчизняні 

підприємства, так і ті українські бізнес-асоціації, членами яких є як суто вітчизняні, так і підприємства з 

іноземними інвестиціями (Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація тощо). Окремо 

варто виділити міжнародні об’єднання українського та закордонного бізнесу (наприклад, Німецько-

українська торгово-промислова палата, Американcько-українська ділова рада, Канадсько-українська 

торгова палата).  

Крім цього, в Україні виникають мережі, що поєднують ділові об’єднання, надають їм інформацію та 

можливість здійснювати спільні проекти. Зокрема, у 2015 році у рамках проекту  «Впевнений бізнес – 

                                                            
22 Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 р. https://bit.ly/2zqwMC3   

10%

26%

3%

61%

0%

20%

40%

60%

80%

Є членами бізнес-
асоціацій та ведуть через 

них діалог з владою

Є членами бізнес-
асоціацій, але не ведуть 

через них діалог з 
владою

Не входять до бізнес-
асоціацій, але ведуть 

через них діалог з 
владою

Не входять до бізнес-
асоціацій і не ведуть 

через них діалог з 
владою

https://bit.ly/2zqwMC3


13 
 

заможна громада» (Підтримка невідкладних реформ для покращення бізнес-середовища в Україні) за 

підтримки Агентство США з міжнародного розвитку було засновану Платформу МСБ – мережу бізнес-

асоціацій малого та середнього бізнесу. Платформа надає актуальну для ділових об’єднань інформацію 

через тематичний веб-сайт23, втілює адвокасі-кампанії та організовує обговорення проблематики ділового 

середовища в Україні. У 2017 році було створено Українську раду бізнесу (УРБ) – об’єднання асоціацій 

малого та середнього бізнесу, яке станом на початок 2019 року налічувало 73 ділові об’єднання24. У 2018 

році за ініціативою СУП та УРБ у партнерстві з Національною платформою малого бізнесу та Центром 

міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ) було створено Національну бізнес-коаліцію, до якої 

ввійшло 70 бізнес-асоціацій25. Ця коаліція поставила собі за мету створення об’єднаного порядку денного 

від бізнесу та представлення його кандидатам та політичним силам перед президентськими і 

парламентськими виборами26. Варто зазначити, що діяльність таких коаліцій часто підтримується 

програмами зовнішньої технічної допомоги (детальніше дивіться у розділі 4).  

3. Які послуги надають бізнес-асоціації?  

3.1 Послуги бізнес-асоціацій – результати опитування  
Українські бізнес-асоціації надають бізнесу, насамперед, інформаційні послуги та послуги з навчання, а 

також допомагають з пошуком торговельних партнерів та захисту інтересів бізнесу. Зокрема, опитування 

експортерів та імпортерів ІЕД показує, що інформаційні послуги залишаються найбільш поширеними 

протягом трьох останніх хвиль цього опитування: 56% підприємств, що входять до бізнес-асоціацій, у 2018 

році сказали, що отримують від них інформаційні послуги27.  

Дуже поширеною послугою бізнес-асоціацій є проведення тренінгів або семінарів – за словами 46% 

опитаних підприємств, бізнес-асоціації, до яких вони входять, надають їм навчальні послуги. Оскільки це 

опитування було проведене серед підприємств, що здійснюють ЗЕД, 27% з них повідомило, що їхні бізнес-

асоціації допомагають їм шукати торговельних партнерів закордоном. 20% підприємств-учасників ЗЕД, які є 

членами ділових об’єднань, ці об’єднання допомагають вирішувати конфліктні ситуації при експорті або 

імпорті. За словами 18% підприємств, бізнес-об’єднання допомагають їм шукати нових торговельних 

партнерів на території України. Про юридичну допомогу від бізнес-асоціацій та про відстоювання своїх 

інтересів як бізнесу через такі об’єднання повідомили найменші частки опитаних: 17% та 10% відповідно.  

До того ж, варто зазначити, що простежується тенденція зменшення частки опитаних, які вказують на те, що 

отримують будь-яку послугу від бізнес-асоціацій. Особливо сильно скоротилися частки підприємств, які 

повідомляють про те, що їхні ділові об’єднання надають їм інформаційні та навчальні послуги: у 2016 році 

про можливість отримання інформації через бізнес-асоціації повідомляли 65% опитаних, а про 

проходження навчання – 51%.  

Хоча адвокація та юридична допомога є найменш поширеними послугами бізнес-асоціацій, згідно з 

опитаними підприємствами-учасниками ЗЕД, які входять до таких асоціацій, ряд цих асоціацій28, особливо 

тих, що об’єднують малі та середні підприємства, роблять значний наголос на захисті інтересів бізнесу, що 

                                                            
23 Національна платформа малого та середнього бізнесу http://platforma-msb.org/  
24 Українська рада бізнесу. Члени Ради http://www.urb.org.ua/index.php/uchasnyky-rady/chleny-rady.html  
25 Національна бізнес-коаліція сформувала ТОП-10 пріоритетів бізнесу для кандидатів у президенти 
https://bit.ly/2WpPeVx  
26 Більше 50 бізнес-асоціацій підтримали адвокасі-кампанію https://bit.ly/2JERmah  
27 Джерело даних: аналітичний звіт «Спрощення процедур торгівлі в України: оцінки та очікування бізнесу» 
2018/2019, ІЕД, Київ, 2019 р. https://bit.ly/2VJyJ6l 
28 Зокрема, бізнес-асоціацій, що взяли участь у проекті ПРООН «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх 
підприємств». Джерело інформації про бізнес-асоціації, що взяли участь у цьому проекті, та інші місцеві організації, 
описані у цій роботі, – аналітичне дослідження «Стан залучення та зацікавленості в об’єднанні в асоціації 
представників місцевого бізнесу в розрізі 16 міст-партнерів проекту ПРОМІС». Київ, 2018 р. https://bit.ly/2L64LHt  

http://platforma-msb.org/
http://www.urb.org.ua/index.php/uchasnyky-rady/chleny-rady.html
https://bit.ly/2WpPeVx
https://bit.ly/2JERmah
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здійснюється, як правило, шляхом заходів з адвокації та надання юридичної допомоги підприємствам. 

Заходи та адвокасі-кампанії, у тому числі зустрічі з представниками органів влади, мають на меті прийняття 

бажаних для підприємств змін до регулювання або недопущення прийняття тих, які бізнес вважає 

несприятливими.  

Рисунок 4. Послуги, що надаються бізнес-асоціаціями, % опитаних підприємств, які є членами бізнес-асоціацій (опитування ІЕД 
в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі) 

 

Джерело: аналітичний звіт «Спрощення процедур торгівлі в України: оцінки та очікування бізнесу» 2018/2019 

Разом із заходами з адвокасі бізнес-асоціації захищають права бізнесу шляхом надання юридичної 

підтримки підприємствам. Така підтримка може проявлятися у юридичних консультаціях та послугах 

юристів у конкретних ситуаціях, наприклад, при проведенні перевірок, розгляді судових справ тощо.  

3.2 Адвокація  
Для відстоювання інтересів бізнесу ділові об’єднання розробляють стратегічні документи та регуляторні 

акти на місцевому рівні. Це, зокрема, документи, що стосуються розвитку малого та середнього бізнесу, 

місцевого розвитку, залучення інвестицій тощо.  

Також в рамках діяльності з адвокації ділові об’єднання проводять зустрічі з місцевою владою, 

організовують круглі столи та громадські слухання, а також проводять дослідження, аналізують регуляторні 

акти та готують аналітичні продукти. Для прикладу, Американська торговельна палата щороку опитує своїх 

членів щодо сприйняття рівня корупції в Україні29, Європейська Бізнес Асоціація регулярно вимірює Індекс 

                                                            
29 «Опитування Палати щодо сприйняття корупції: створення Антикорупційного суду є пріоритетом №1 для бізнесу.» 
Американська торговельна палата http://www.chamber.ua/uk/Advocacy/Meetings/8184  
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інвестиційної привабливості України30 та Індекс настроїв малого бізнесу31, а інші бізнес-асоціації проводять 

опитування щодо умов для ведення бізнесу на національному та регіональному рівнях.  

У 2018 році Українська рада бізнесу створила «білий список» законопроектів, прийняття яких вона 

підтримує, та «чорний список» законопроектів, які вона пропонує відхилити32. Напередодні президентських 

та парламентських виборів 2019 року численні бізнес-асоціації, які об’єднались у Національну бізнес-

коаліцію, сформували «Топ-10 пріоритетів бізнесу 2019 для економічного зростання країни» – перелік з 

десяти пріоритетних заходів, спрямованих, згідно з коаліцією, на покращення бізнес-клімату в Україні, 

детінізацію та зростання економіки, а також на створення рівних і прозорих умов ведення бізнесу33. 

У великих бізнес-об’єднаннях учасники працюють в тематичних комітетах або напрямах, що дає можливість 

зосередити адвокаційні зусилля на конкретних питаннях, актуальних для того чи іншого бізнесу. Наприклад, 

напрями діяльності Американської торговельної палати включають як такі, що стосуються бізнесу в 

загальному (боротьба з корупцією, антимонопольне законодавство, митна політика, оподаткування тощо), 

так і спрямовані на підприємства окремих галузей (інформаційні технології, готельний бізнес, банківські та 

фінансові послуги та інші). Кожен напрям – це, по суті, комітет, що має своє керівництво та проводять 

засідання і зустрічі з представниками органів влади та готують коментарі до законопроектів та позиційні 

документи.  

Подібним є принцип роботи комітетів і в інших бізнес-об’єднаннях. Скажімо, при Європейській Бізнес 

Асоціації діють як «індустріальні», тобто галузеві, комітети (комітет з роздрібної торгівлі, агрохімічний 

комітет, комітет інформаційних технологій тощо), так і «відкриті» комітети, де підприємства різних галузей 

вирішують спільні питання. До останніх належать такі комітети, як митний, комітет комунікацій, комітет 

регуляторних питань, податковий комітет та інші34.  

Серед комітетів у складі СУП також можна знайти як галузеві, так і міжгалузеві – наприклад, Комітет з 

розвитку підприємництва та Комітет із захисту бізнесу35. 

Для адвокації бажаних законодавчих змін або недопущення прийняття законодавчих актів, що 

розглядаються як такі, що шкодять інтересам бізнесу, ділові об’єднання організовують і спеціальні адвокасі-

кампанії. Так, вінницьке об’єднання «Спілка підприємців «Стіна» проводила кампанії, націлені на зниження 

податкових ставок на місцевому рівні, спрощення підключення до електромереж, гармонізацію 

законодавства у сфері стандартизації, збереження спрощеної системи оподаткування, проти 

запровадження реєстраторів розрахункових операцій та інші36.  

У 2018 році було створено Громадську Ініціативу «За прозору та чесну митницю», до якої ввійшов ІЕД та 

організації-партнери із різних регіонів України. Ця ініціатива має на меті залучити організації 

громадянського суспільства до реформ у митній сфері і таким чином сприяти побудові ефективної, чесної, 

прозорої та підконтрольної суспільству митниці. Серед напрямків діяльності ініціативи – зміцнення 

потенціалу бізнес-асоціацій та громадського сектору, організація діалогу та співпраці між представниками 

громадянського суспільства та органами державної влади, збільшення обізнаності українського суспільства 

щодо необхідності проведення реформ на митниці та зміцнення контактів і обмін досвідом між інститутами 

громадянського суспільства.  

 

                                                            
30 Європейська Бізнес Асоціація. Індекс інвестиційної привабливості України https://bit.ly/2Jd4PRh  
31 Європейська Бізнес Асоціація. Презентація результатів Індексу настроїв малого бізнесу 2019 https://bit.ly/2HGv463  
32 Українська рада бізнесу. Білий список https://bit.ly/2QlmSZV. Чорний список https://bit.ly/2OrppQu  
33 Топ-10 пріоритетів бізнесу-2019 для економічного зростання країни https://bit.ly/2FqgGeW  
34 Європейська Бізнес Асоціація. Лобінг https://eba.com.ua/lobbying/   
35 Спілка українських підприємців. Профільні комітети http://sup.org.ua/uk/committee  
36 «Спілка підприємців «Стіна». Адвокація https://stina.org.ua/poslugy/advokatsiya/  

https://bit.ly/2Jd4PRh
https://bit.ly/2HGv463
https://bit.ly/2QlmSZV
https://bit.ly/2OrppQu
https://bit.ly/2FqgGeW
https://eba.com.ua/lobbying/
http://sup.org.ua/uk/committee
https://stina.org.ua/poslugy/advokatsiya/
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3.3 Посередництво між підприємцями та владою для захисту інтересів бізнесу 
Також ділові об’єднання захищають інтереси бізнесу шляхом переговорів з державними органами, 

допомоги підприємствам у вирішенні конфліктних ситуацій, проведення інструктажів щодо комунікації з 

органами влади та державного контролю, а також акцій прямої дії (збір підписів, протести). Аналітичне 

дослідження «Стан залучення та зацікавленості в об’єднанні в асоціації представників місцевого бізнесу в 

розрізі 16 міст-партнерів проекту ПРОМІС», видане у Києві у 2018 році, подає приклад «Спілки підприємців 

«Стіна», яка проводить семінари та видає посібники, де навчає підприємців їх прав та обов’язків при 

проходженні перевірок державними органами та описує можливі сценарії поведінки при таких 

перевірках37.  

У 2017 році СУП підписала меморандум зі Службою безпеки України (СБУ) щодо захисту підприємців38. Цей 

документ спрямований на те, щоб підвищити прозорість діяльності СБУ, а також запобігти порушенням прав 

підприємців, у тому числі при проведенні обшуків, та «непропорційності обсягу вжитих процесуальних 

заходів». Також СУП надає допомогу підприємствам при спробах рейдерського захоплення їх 

корпоративних прав. Інструментами боротьби з такими спробами є публічні заяви, прес-конференції, скарги 

до Міністерства юстиції, звернення до посадових осіб та участь у засіданнях державних органів, що 

уповноважені вирішувати питання державної реєстрації39.  

3.4 Навчання та інформаційні послуги 
Як показують результати опитування підприємств-учасників ЗЕД та аналіз інформації про діяльність окремих 

бізнес-асоціацій, послуги асоціацій досить часто включають надання інформації і проведення навчання, 

сприяння інвестиціям, фінансову підтримку підприємств, а також маркетингові та інші послуги. Інформаційні 

послуги бізнес-об’єднань – це аналітика та консультування, а також обмін інформацією між учасниками 

об’єднань. Для прикладу, громадська спілка «Міжрегіональний союз птахівників та кормвиробників 

України» (МСПКУ), також описана в аналітичному дослідженні «Стан залучення та зацікавленості в 

об’єднанні в асоціації представників місцевого бізнесу в розрізі 16 міст-партнерів проекту ПРОМІС»,  

пропонує підприємствам п’ять членських пакетів послуг, що передбачають такі послуги, як аналітика та 

огляд ринків, інформація про ціни на продукцію, консультації з питань законодавства, експорту, фінансів та 

бухгалтерського обліку, допомога із впровадженням стандартів та сертифікацією, а також моніторинг 

тендерних майданчиків та інформування про наявні тендерні пропозиції40. Для інформування своїх членів 

бізнес-асоціації видають бюлетені, дайджести, розміщують інформацію на веб-сайтах.  

Навчання, яке організовують бізнес-асоціації, часто спрямовується на певні категорії підприємців та осіб, що 

планують розпочати власний бізнес. Наприклад, «Клуб ділових людей» реалізовує програми з навчання та 

консультування внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни на Сході України та жінок-підприємниць. 

Навчання, що надається бізнес-асоціаціями, стосується виходу на зовнішні ринки, отримання фінансування, 

планування розвитку бізнесу, взаємодії з органами влади тощо. Європейська Бізнес Асоціація надає 

учасникам можливість розвивати особисті та управлінські навички: лідерство, володіння іноземними 

мовами, ведення переговорів тощо – через відповідні навчальні програми41.  

                                                            
37 Джерело інформації – аналітичне дослідження «Стан залучення та зацікавленості в об’єднанні в асоціації 
представників місцевого бізнесу в розрізі 16 міст-партнерів проекту ПРОМІС». Київ, 2018 р. https://bit.ly/2L64LHt 
38 «СУП підписала меморандум з СБУ про співпрацю в сфері захисту підприємців» http://sup.org.ua/uk/news/109  
39 «Як СУП відстоювала права «Еконії»» http://www.sup.org.ua/uk/news/173  
40 Джерело інформації – аналітичне дослідження «Стан залучення та зацікавленості в об’єднанні в асоціації 
представників місцевого бізнесу в розрізі 16 міст-партнерів проекту ПРОМІС». Київ, 2018 р. https://bit.ly/2L64LHt 
41 Приклад такої навчальної програми – Unlimit Ukraine by EBA - Програма розвитку та підтримки малого українського 
бізнесу https://bit.ly/2L55glg  

http://sup.org.ua/uk/news/109
http://www.sup.org.ua/uk/news/173
https://bit.ly/2L55glg
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3.5 Залучення інвестицій, менторство та нетворкінг 
Українські ділові об’єднання працюють і над залученням інвестицій у регіони. Зокрема, з аналітичного 

дослідження «Стан залучення та зацікавленості в об’єднанні в асоціації представників місцевого бізнесу в 

розрізі 16 міст-партнерів проекту ПРОМІС» можна довідатись, що Асоціація економічного розвитку 

Коломийщини співпрацювала з місцевою владою для залучення до Коломиї німецького виробника 

«Леоні». В результаті цей інвестор відкрив у місті виробництво, яке має створити до 5 000 робочих місць42. 

«Клуб ділових людей» створив підрозділ, що займається підготовкою інвестиційних планів, залученням 

інвестицій та втіленням інвестиційних проектів. Це дає можливість малим підприємствам спільно 

створювати масштабні інвестиційні проекти. Надають бізнес-асоціації і послуги з маркетингу. Це, серед 

іншого, консультування щодо конкурентних переваг компаній та просування продукції. 

Перевагами членства у бізнес-асоціаціях, особливо для новостворених підприємств,  можуть бути послуги з 

менторства та ґранти, які вони мають можливість там отримати. Для прикладу, СУП називає можливість 

спілкування з успішними підприємцями та отримання практичних знань та досвіду від них серед переваг 

для учасників цього об’єднання. 

Ділове та неформальне спілкування між учасниками (нетворкінг) також належить до можливостей, які 

надає членство у бізнес-асоціаціях. Підприємці можуть обмінятися досвідом та налагодити ділові контакти. 

Деякі українські бізнес-асоціації виділяють нетворкінг в окремий вид послуг, доступний для їх учасників. 

Скажімо, «Клуб ділових людей» пропонує можливості з нетворкінгу для членів, які є власниками пакетів 

послуг вищого рівня. Великі ділові об’єднання, такі як Американська торговельна палата та Європейська 

Бізнес Асоціація, регулярно проводять заходи із нетворкінгу для своїх членів.  

3.6 Яких послуг очікує бізнес від ділових об’єднань?43 
Якщо запитати бізнес про те, які послуги ділових об’єднань є найбільш затребуваними, то можна побачити, 

що попит на юридичну допомогу та адвокацію інтересів більший, ніж рівень надання цих послуг бізнес-

асоціаціями. Зокрема, результати четвертої хвилі опитування експортерів та імпортерів ІЕД показали, що 

захист прав бізнесу – найбільш потрібна послуга для підприємств і вони готові отримувати її на платній 

основі. Так, коли представників підприємств-учасників ЗЕД, незалежно від того, чи входять вони до ділових 

об’єднань, спитали, за які послуги таких об’єднань вони готові платити, 30% з них відповіли, що це – захист 

прав бізнесу.  

Разом з цим, як було показано вище, ділові об’єднання захищають права бізнесу шляхом адвокації та 

відстоювання його інтересів, а також шляхом надання юридичної допомоги. Але ці два види послуг 

найменш розповсюджені у діяльності бізнес-асоціацій, за повідомленнями їхніх членів. Як демонструють 

наведені вище дані, тільки 10% підприємств-учасників ЗЕД, що входять до бізнес-асоціацій, повідомили, що 

їхні асоціації надають послуги з адвокації, і тільки 17% вказали на можливість отримання юридичної 

допомоги від бізнес-асоціацій. Це свідчить про розбіжність між попитом з боку підприємств на захист 

інтересів бізнесу та пропозицією з боку бізнес-асоціацій. Також це вказує на те, що бізнес-асоціації частково 

беруть на себе обов’язки держави та правоохоронних органів, забезпечуючи захист прав бізнесу. 

Оскільки опитування ІЕД в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі» проводилось серед підприємств, 

що експортують або імпортують, вони досить часто висловлювали готовність платити бізнес-асоціаціям за 

консультації та навчання з питань, пов’язаних з експортом та імпортом. При цьому на консультації попит 

більший: зацікавленість у них висловила приблизно одна четверта опитаних, тоді як у тренінгах та навчанні 

                                                            
42 Джерело інформації – аналітичне дослідження «Стан залучення та зацікавленості в об’єднанні в асоціації 
представників місцевого бізнесу в розрізі 16 міст-партнерів проекту ПРОМІС». Київ, 2018 р. https://bit.ly/2L64LHt 
43 У розділі використано дані, оприлюднені в аналітичному звіті «Спрощення процедур торгівлі в України: оцінки та 
очікування бізнесу» 2018/2019, ІЕД, Київ, 2019 р. https://bit.ly/2VJyJ6l 
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– приблизно одної п’ятої опитаних. Крім цього варто зазначити, що 29% підприємств-учасників ЗЕД 

повідомили, що не готові платити за послуги бізнес-асоціацій. 

Рисунок 5. Послуги бізнес-асоціацій, за які підприємства готові платити (четверта хвиля опитування ІЕД в рамках проекту 
«Діалог зі сприяння торгівлі», 2018 рік) 

 

Джерело: аналітичний звіт «Спрощення процедур торгівлі в України: оцінки та очікування бізнесу» 2018/2019 

Інформацію про попит на послуги бізнес-асоціацій також можна отримати з другої хвилі опитування МСП 

«Щорічна оцінка ділового клімату в Україні», проведеному ІЕД у 2016 році44. Тут представники лише тих 

МСП, що входять до бізнес-об’єднань, відповідали на запитання про те, які послуги цих об’єднань є для них 

найцікавішими та найбільш корисними. Інформаційні та навчальні послуги займають очікувано високі 

позиції: 46% МСП, які входять до бізнес-асоціацій, цінує можливість отримувати інформацію через ці 

об’єднання, а 33% – можливість навчатися.  

Рисунок 6. МСП: Види послуг від бізнес-асоціацій, у яких вони найбільше зацікавлені, % підприємств, що входять до бізнес-
асоціацій (друга хвиля опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні», 2016 рік) 

 

Джерело: аналітичний звіт «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 2016 рік» 

                                                            
44  Аналітичний звіт «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 2016 рік», с. 28-33 https://bit.ly/2PAgy3B 
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Разом з цим, юридичну допомогу від  ділових об’єднань вважають корисною 33% МСП, а для 28% опитаних 

важливим є адвокація та відстоювання інтересів бізнесу через ділові об’єднання. Ці частки приблизно 

відповідають частці підприємств-учасників ЗЕД, які висловлюють готовність оплачувати захист своїх прав 

бізнес-асоціаціями (Рисунок 6), що показує, що значна частину бізнесу зацікавлена у представництві 

інтересів через ділові об’єднання та у юридичній підтримці. 

Попередні опитування бізнесу та бізнес-асоціацій також показують, що для підприємств важливо мати 

можливість відстоювати свої інтереси за посередництвом бізнес-асоціацій. Так, більше половини з 19 

бізнес-асоціацій, опитаних у 2005 році Інститутом конкурентного суспільства, вважають публічні адвокасі-

кампанії ефективним інструментом впливу бізнес-асоціацій на рішення органів державної влади, що 

регулюють підприємницьку діяльність45. А за результатами опитування 2 765 суб’єктів підприємництва, 

проведеного цим же аналітичним центром у 2007 року в десяти містах України46, серед найефективніших 

способів впливу на рішення органів влади, що регулюють підприємницьку діяльність 46% опитаних назвали 

особисту участь в адвокасі-кампаніях, а 41% – участь у діяльності бізнес-асоціацій. Це свідчить про те, що в 

українському бізнес-середовищі існує постійний попит на захист своїх інтересів, у тому числі через участь у 

бізнес-асоціаціях.  

4. Організаційна спроможність бізнес-асоціацій та програми технічної 

допомоги  
В той час, як в Україні зростає чисельність бізнес-асоціацій, а бізнес має змогу використовувати їх як 

платформу для діалогу з владою та відстоювання інтересів та отримувати від них інформаційні та інші 

послуги, для бізнес-асоціацій характерні деякі проблеми, що криються у недостатній організаційній 

спроможності та браком стратегічної і систематичної співпраці з органами влади.  

Результати опитування експертів Центром громадської експертизи, оприлюднені у 2015 році47, показали 

низьку оцінку ефективності ділових об’єднань та виявили потребу у професіоналізації цих об’єднань. 

Експерти, що представляють ділові об’єднання, міжнародні організації та проекти технічної допомоги, 

місцеві органи влади та інші групи зацікавлених осіб, вказали на такі проблеми у середовищі бізнес-

асоціацій, як зневіра у можливостях наявних бізнес-об’єднань, брак довіри та лідерства у діловій спільноті, 

а також брак позитивного досвіду і практик. Також серед недоліків роботи бізнес-об’єднань експерти 

називали несистематичну співпрацю з органами влади та зосередженість на інтересах певних груп бізнесу, 

а не на цілях сектору МСП. Як наслідок, бізнес-асоціаціям не вдається повноцінно впливати на вироблення 

політики.  

Серед кроків, необхідних для посилення організаційної спроможності бізнес-об’єднань, учасники 

опитування назвали розширення спектру послуг бізнес-об’єднань та підвищення їх якості, вивчення бізнес-

об’єднаннями потреб МСП і здатність реагувати на ці потреби, а також покращення комунікації у 

середовищі МСП. Крім цього, опитані експерти застерегли від недоброчесних практик, що, за їхніми 

словами, присутні у діяльності бізнес-асоціацій. Це лобіювання інтересів окремих підприємств та 

протекціонізм з боку посадових осіб.  

                                                            
45 Бізнес-асоціації в Україні: оцінка спроможності і перспективи розвитку [Текст] / Д. В. Ляпін; Інститут конкурентного 
суспільства, Український незалежний центр політичних досліджень. - К. : [б.в.], 2005. - с. 33. 
46 Щодо готовності підприємницької спільноти впливати на рішення органів державної влади [Текст] : результати 
опитування: етап ІІІ: квітень-травень 2007 / Інститут конкурентного суспільства ; упоряд. Д. В. Ляпін. - К. : Інститут 
конкурентного суспільства, 2007. – с. 25.  
47 Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні: проблеми, потреби, перспективи. – К.: Центр 
громадської експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2015. – 44 с. https://bit.ly/2QnykEr  

https://bit.ly/2QnykEr
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Коли у 2016 році в опитуванні ІЕД «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні»48 представників малого та 

середнього бізнесу, які не входять до жодної бізнес-асоціації, спитали про причини того, чому вони не 

належать до таких асоціацій, більшість відповіли, що не мають у цьому потреби. 26% МСП, що не входять 

до жодного ділового об’єднання, пояснили це тим, що, на їхню думку, бізнес-асоціації захищають інтереси 

обмеженого кола осіб, що перегукується з результатами дослідження Центру громадської експертизи. 

21% МСП повідомили, що не можуть знайти об’єднання, яке б відповідало потребам їхнього бізнесу. Інші 

причини – брак часу на участь у діяльності таких асоціацій та низька оцінка їх ефективності. Звідси видно, 

що рівень участі малого та середнього бізнесу у ділових об’єднаннях може збільшитися за умов, якщо ці 

об’єднання будуть краще реагувати на потреби бізнесу і представляти інтереси широкого кола підприємств, 

а їхня діяльність буде більш ефективною з точки зору МСП.  

Протягом останніх декількох років в Україні було втілено низку програм міжнародної технічної допомоги, 

зосереджених на збільшенні організаційної спроможності бізнес-асоціацій та їх розвитку як майданчика для 

діалогу між владою і бізнесом. Серед них – конкурси ґрантів «Адвокація заходів зі сприяння торгівлі та 

спрощення торговельних процедур»49, проведені ІЕД у 2017 та 2018 роках у рамках проекту «Діалог зі 

сприяння торгівлі». 

Рисунок 7. МСП: Причини того, чому вони не входять до бізнес-асоціацій, серед МСП, які не є членами жодної бізнес-асоціації 
(друга хвиля опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні», 2016 рік) 

 

Джерело: аналітичний звіт «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 2016 рік» 

В рамках цих конкурсів було обрано в загальному 10 організацій-партнерів, серед яких – бізнес-асоціації та 

НУО регіонального рівня. Переможці конкурсу провели адвокаційні кампанії у своїх регіонах, які включали 

громадський моніторинг роботи митних органів, що був проведений шляхом опитування підприємств, 

представників митних органів та інших зацікавлених сторін, а також підготовку позиційних документів та 

обговорення висновків та рекомендацій з представниками громадськості, бізнесу, фіскальних органів та 

органів місцевої влади. У результаті цих кампаній регіональні ділові об’єднання отримали досвід 

проведення досліджень та адвокації заходів для спрощення митних процедур50.  

                                                            
48 Аналітичний звіт «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 2016 рік», с. 163 https://bit.ly/2PAgy3B 
49 Конкурс грантів (3 хвиля) Адвокація заходів зі сприяння торгівлі та спрощення торговельних процедур у рамках 
проекту “Діалог зі сприяння торгівлі” http://tfd.ier.com.ua/wordpress/uk/2018/01/30/1516/  
50 Детальніше про результати громадського моніторингу дивіться аналітичний звіт «Громадський моніторинг роботи 
митних органів: висновки та рекомендації», Київ, 2018 рік http://tfdialogue.ier.com.ua/archives/2410  
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З 2015 до 2018 року Програмою розвиту ООН у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України та за фінансової підтримки Швейцарії в Україні здійснювався проект «Зміцнення бізнес-об’єднань 

малих і середніх підприємств». Він був спрямований на розвиток сектору МСП шляхом розбудови 

спроможності бізнес-об’єднань, включаючи поліпшення їхніх послуг та зміцнення адвокаційної діяльності51. 

В рамках проекту було надано підтримку (дорадництво, навчання та ґрантове фінансування) семи 

українським бізнес-об’єднанням, які працюють з МСП52. Також цей проект підготував навчальні матеріали 

для бізнес-об’єднань про управління проектами, комунікації та зв’язки з громадськістю, фандрейзинґ, збір 

та аналіз даних та інші теми, що стосуються менеджменту та організаційного розвитку53.  

Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ), яка впроваджувалась в Україні з 2015 до 

2017 року і втілювалася консорціумом українських громадських організацій включаючи ІЕД, працювала з 

бізнес-асоціаціями у п’яти пілотних регіонах України з метою розробки Дорожніх карт розвитку малого та 

середнього підприємництва. У 2016 та 2017 роках було проведено конкурси54, в результаті яких кожного 

року було обрано по п’ять переможців – місцевих бізнес-об’єднань.  

В результаті переможці конкурсу за підтримки Програми USAID ЛЕВ провели аналіз проблем для розвитку 

МСП та розробили Дорожні карти – документи, що містять набір фіскально відповідальних заходів, 

спрямованих на розвиток підприємництва та покращення регуляторного середовища для МСП у пілотних 

регіонах55. Ряд рекомендацій, поданих у Дорожніх картах, був врахований у стратегічних документах та 

регуляторних актах пілотних регіонів Програми. Також в рамках Програми USAID ЛЕВ у результаті конкурсу 

було відібрано дев’ять бізнес-асоціацій регіонального та національного рівня, для яких було проведено 

навчальні заходи та надано організаційну підтримку56.  

Серед програм міжнародної технічної допомоги, спрямованих на розвиток організаційної спроможності 

бізнес-асоціацій, варто згадати діяльність Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE), який 

регулярно проводить навчальні програми для бізнес-асоціацій, а у 2014 році у рамках проекту «Впевнений 

бізнес – заможна громада» за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку розробив веб-портал 

Національної платформи малого і середнього бізнесу, яка об’єднує більше ста інституцій підтримки 

підприємництва, у тому числі бізнес-асоціації57. У 2017 році цей веб-ресурс було передано для 

адміністрування Коаліції українських бізнес-об’єднань, до якої ввійшло сім ділових об’єднань58.  

Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), що 

впроваджується з 2015 року в Україні Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки 

Міністерства міжнародних справ Канади, провів дослідження діяльності бізнес-асоціацій у 16 містах-

партнерах проекту. У публікації59, підготовленій за результатами дослідження, описано приклади залучення 

бізнесу до участі у ділових об’єднань та практик бізнес-асоціацій у наданні послуг бізнесу, у точу числі 

захисту інтересів шляхом адвокації та надання юридичної допомоги.  

                                                            
51 «Мінекономрозвитку разом з ПРООН започаткували проект розвитку об’єднань малого і середнього бізнесу в 
Україні на 1,053 млн доларів» https://bit.ly/2JNPHvC  
52 «ПРООН та бізнес-об’єднання малих і середніх підприємств підписали меморандуми про взаєморозуміння» 
https://gurt.org.ua/news/informator/31195/  
53 Академія бізнес-об’єднання – каталог матеріалів для керівників, лідерів, фахівців і активістів членських бізнес-
об’єднань малого й середнього бізнесу. http://platforma-msb.org/akademiya-bo/  
54 Конкурс грантів на розробку Дорожніх карт розвитку МСП http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5501  
55 Дорожні карти розвитку МСП http://www.ier.com.ua/ua/sme_development/SME_Roadmaps  
56 «Програма USAID ЛЕВ завершила відбір організацій-партнерів» https://bit.ly/2RFyTtk  
57 Члени Національної платформи МСБ http://platforma-msb.org/national-msb-platform-orgparticipants/  
58 «Веб-ресурсом «Національна платформа МСБ» опікуватиметься Коаліція українських бізнес-об’єднань» 
https://bit.ly/2AQqq12  
59 Аналітичне дослідження «Стан залучення та зацікавленості в об’єднанні в асоціації представників місцевого бізнесу 
в розрізі 16 міст-партнерів проекту ПРОМІС». Київ, 2018 р. https://bit.ly/2L64LHt  

https://bit.ly/2JNPHvC
https://gurt.org.ua/news/informator/31195/
http://platforma-msb.org/akademiya-bo/
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5501
http://www.ier.com.ua/ua/sme_development/SME_Roadmaps
https://bit.ly/2RFyTtk
http://platforma-msb.org/national-msb-platform-orgparticipants/
https://bit.ly/2AQqq12
https://bit.ly/2L64LHt
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Разом з цим, як було зазначено у дослідженні підтримки іноземних донорів в Україні, проведеному ІЕД60, 

програмам міжнародної підтримки у сфері дерегуляції та розвитку бізнесу подекуди бракує завершеності 

та сталості результатів. Такі програми працюють з бенефіціарами, у тому числі бізнес-асоціаціями, 

розрізнено, а їхня діяльність, по-перше, деколи перетинається, а по-друге, буває незавершеною через 

обмежену тривалість програм допомоги. Для бізнес-асоціацій це означає, що потрібно стратегічно 

планувати як свої проекти, так і власний організаційний розвиток – а відповідно до цього вже залучати 

донорську підтримку, яка може бути дещо фрагментарною і обмеженою у часі та ресурсах.  

Та незважаючи на деякі обмеження, програми технічної допомоги дають можливість бізнес-асоціаціям 

втілити важливі проекти у своїх регіонах, організувати зустрічі між бізнесом та владою і підвищити власну 

впізнаваність серед місцевих підприємств. Також такі програми сприяють професійному розвитку асоціацій, 

оскільки в рамках деяких проектів вони надають бізнес-асоціаціям інструментарій проведення досліджень 

та експертні консультації протягом дії проекту. А зростання професійності ділових об’єднань і застосування 

ними стратегічних підходів у плануванні своєї діяльності та у співпраці із зацікавленими особами збільшує 

результативність роботи ділових об’єднань та їхній вплив на регуляторну політику.  

                                                            
60 Див. аналітичний звіт «Пріоритети допомоги ЄС Україні: взаємовигідний рух назустріч», Київ, 2018 р. 
https://bit.ly/2Vui6Mg  

https://bit.ly/2Vui6Mg
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5. Зв’язок між членством в бізнес-об’єднаннях та оцінкою процедур 

зовнішньої торгівлі: аналіз даних опитування експортерів та 

імпортерів 
Поглиблений аналіз даних четвертої хвилі опитування підприємств, що здійснюють ЗЕД, проведеної ІЕД у 

2018 році, дає можливість порівняти оцінки роботи митниці, рівень перешкод при імпорті та експорті та інші 

погляди і думки бізнесу, що здійснює ЗЕД, у розрізі їхнього членства у бізнес-об’єднаннях. Можна 

припустити, що підприємства, які долучаються до діяльності бізнес-асоціацій, більшою мірою потерпають 

від певних проблем на митниці та частіше стикаються з перешкодами. Таким чином, членство у бізнес-

асоціаціях дає їм можливість піднімати ці проблеми у діалозі з державою. Щоб перевірити це припущення, 

порівняємо відповіді підприємств, що входять до бізнес-об’єднань, включаючи ТПП, спілки роботодавців та 

інші організаційні форми таких об’єднань, з підприємствами, які до них не входять, на такі запитання:  

- оцінка ефективності роботи митниці; 

- особистий досвід перешкод при експорті та при імпорті; 

- оцінка корупції як проблеми на митниці; 

- оцінка важливості неформальних відносин з представниками органів влади. 

Це дозволить дослідити, чи пов’язане членство у бізнес-асоціаціях з оцінкою умов для ведення бізнесу, 

включаючи взаємодію з митницею та іншими органами влади для підприємств, що здійснюють ЗЕД. А 

оскільки описані вище результати цього опитування показують, що більший розмір підприємств пов’язаним 

із збільшенням рівня їх участі у бізнес-асоціаціях, то для того, щоб виключити опосередкований вплив 

розміру підприємств на їхні оцінки, відповіді буде проаналізовано окремо для підприємств різних розмірів. 

5.1 Оцінка ефективності роботи митниці  
В опитуванні підприємств, що здійснюють ЗЕД, їм було запропоновано оцінити ефективність роботи 

митниці. Респонденти мали можливість обрати один із таких варіантів оцінки:  

1. Ефективна і не має потреби в змінах 

2. У цілому ефективна, але вимагає деяких змін 

3. У цілому неефективна, але масштабні реформи можуть покращити ситуацію 

4. Зовсім неефективна і має потребу в повній заміні 

Для того, щоб порівняти оцінки митниці між підприємствами різних категорій за розміром, сектором та 

регіоном, а також оцінки, отримані у різних хвилях цього опитування, для цього запитання був розроблений 

кількісний балансовий показник за шкалою від -1 до +1. Варіант відповіді «Ефективна і не має потреби в 

змінах» відповідає 1, варіант відповіді «У цілому ефективна, але вимагає деяких змін» відповідає 0,5, 

варіант відповіді «У цілому неефективна, але масштабні реформи можуть покращити ситуацію» відповідає 

-0,05, а варіант відповіді «Зовсім неефективна і має потребу в повній заміні» відповідає -1. Якщо балансовий 

показник вищий від нуля, це означає, що переважають позитивні оцінки роботи митниці. Якщо ж він нижчий 

нуля – то негативні61.  

В цілому підприємства, що входять до бізнес-асоціацій, дещо краще оцінюють роботу митних органів, ніж 

ті, що не входять до таких асоціацій. Для перших значення балансового показника оцінки роботи митниці 

склало 0,33 на шкалі від -1 до 1, тоді як для останніх – 0,31. Однак порівняння за розмірами показує більш 

                                                            
61 Детальніше про балансовий показник дивіться в аналітичному звіті за результатами четвертої хвилі щорічного 
опитування українських імпортерів та експортерів «Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування 
бізнесу 2018/2019», ІЕД, Київ, 2019 р., с. 43 https://bit.ly/2VJyJ6l 
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значні відмінності між підприємствами, при чому у різних категоріях підприємств за розміром членство у 

бізнес-асоціаціях неоднаково співвідноситься з оцінками роботи митниці.  

Так, якщо серед мікро- та середніх підприємств ті, що входять до бізнес-асоціацій, дають кращі оцінки 

роботи митниці, то серед малих та великих підприємств – навпаки. Особливо значуща відмінність 

спостерігається для великих підприємств: ті з них, що входять до ділових об’єднань, оцінюють ефективність 

роботи митниці набагато гірше (значення балансового показника для них становить 0,3), ніж ті, що не 

входять до таких об’єднань (для них значення балансового показника більше і складає 0,46). 

Рисунок 8. Балансовий показник оцінки роботи митниці (шкала від -1 до +1) за розміром підприємств та членством у бізнес-
асоціаціях (четверта хвиля опитування ІЕД в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі», 2018 рік) 

 

Джерело: база даних четвертої хвилі опитування ІЕД «Діалог зі сприяння торгівлі» (2018 рік) 

Це дозволяє припустити, що однією з можливих причин участі великих підприємств-учасників ЗЕД у бізнес-

асоціаціях є негативна оцінка роботи митних органів і бажання побачити зміни у цій сфері. Натомість для 

підприємств менших розмірів участь у бізнес-асоціаціях може бути способом налагодити комунікацію з 

органами влади, що потенційно відображається на дещо кращих оцінках роботи митниці та менш 

категоричних висловлюваннях щодо необхідності її змін. 

5.2 Досвід перешкод при експорті та при імпорті  
Підприємства-учасники ЗЕД, які входять до бізнес-асоціацій, частіше повідомляють про те, що стикалися з 

перешкодами при експорті та при імпорті, ніж підприємства, що не входять до таких об’єднань. Однак і в 

цьому випадку прослідковуються відмінності серед підприємств різних розмірів.  

У випадку експорту існує досить помітна різниця між підприємствами, які належать до бізнес-асоціацій, та 

рештою опитаних, у тому, наскільки вони стикаються з перешкодами. 28% членів ділових об’єднань 

повідомляє про перешкоди при експорті порівняно з 21% підприємств, що не входять до цих об’єднань. 

Подібна тенденція справджується для підприємств усіх розмірів крім мікропідприємств.  

Особливо вагома різниця прослідковується для підприємств малого та середнього розміру: підприємства 

цих розмірів, що входять у ділові об’єднання, приблизно у півтора рази частіше повідомляють, що 

стикаються з перешкодами при експорті, ніж ті, що не належать до бізнес-об’єднань. Натомість для 

мікропідприємств спостерігається протилежний зв’язок: ті з них, які не входять до бізнес-об’єднань, дещо 

частіше повідомляють про перешкоди при експорті (23%), ніж ті, які є членами таких об’єднань (19%). Звідси 

можна припустити, що для більшості підприємств-експортерів, за виключенням бізнесу найменшого 

розміру, участь у бізнес-асоціаціях дає змогу піднімати питання щодо умов здійснення експорту і, ймовірно, 

підвищує їхню поінформованість і готовність обговорювати різноманітні проблеми.  
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Рисунок 9. Частка підприємств, які стикалися з перешкодами при експорті, за розміром підприємств та членством у бізнес-
асоціаціях (четверта хвиля опитування ІЕД в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі», 2018 рік) 

 

Джерело: база даних четвертої хвилі опитування ІЕД «Діалог зі сприяння торгівлі» (2018 рік) 

Схожа ситуація спостерігається і для імпорту, але різниця у повідомленнях про перешкоди між 

підприємствами, що входять і не входять до бізнес-асоціацій, тут менш виражена за рахунок того, що серед 

підприємств мікро- та середнього розміру її майже немає.  

Так, 28% мікропідприємств, що входять до бізнес-асоціацій, повідомили, що стикалися з певними 

перешкодами при імпорті. Серед решти мікропідприємств цей показник знаходиться на майже такому ж 

рівні: 27%. Подібно серед підприємств середнього розміру, що входять до бізнес-асоціацій, частка тих, що 

мали досвід перешкод при імпорті, (28%) практично не відрізняється від відповідної частки підприємств 

середнього розміру, що не входять до таких асоціацій (29%). З іншого боку, великі та малі підприємства-

імпортери, що входять до бізнес-асоціацій, значно частіше повідомляють про перешкоди при імпорті, ніж ті 

з них, що не входять до таких асоціацій. Зокрема, тільки 13% великих підприємств, які не належать до 

жодної бізнес-асоціації, повідомляють, що стикалися з проблемами при здійсненні імпорту, в той час як для 

великих підприємств, що входять до бізнес-асоціацій, ця частка майже втричі більша: 30%.  

В результаті серед усіх опитаних підприємств-імпортерів, що входять до об’єднань бізнесу, частка тих, що 

повідомляють про перешкоди, складає 31%, що дещо більше, ніж відповідна частка серед імпортерів, які 

не входять до цих об’єднань, (27%). З цього можна зробити висновок, що для певних підприємств-

імпортерів, особливо для фірм великого розміру, бізнес-асоціації є платформами, де вони можуть 

обговорити проблеми, пов’язані з імпортом, та шукати шляхи їх вирішення.   

Рисунок 10. Частка підприємств, які стикалися з перешкодами при імпорті, за розміром підприємств та членством у бізнес-
асоціаціях (четверта хвиля опитування ІЕД в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі», 2018 рік) 

 

Джерело: база даних четвертої хвилі опитування ІЕД «Діалог зі сприяння торгівлі» (2018 рік) 
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5.3 Оцінка корупції як проблеми на митниці 
Усім підприємствам-учасникам ЗЕД, що взяли участь у четвертій хвилі опитування ІЕД, було запропоновано 

назвати три найважливіші проблеми на митниці. Однією з цих проблем є корупція, на яку в цілому вказали 

24% опитаних підприємств. Аналіз оцінки корупції як проблеми на митниці в залежності від їхнього членства 

в бізнес-асоціаціях показує, що між обома категоріями підприємств – тими, що входять, і тими, що не 

входять до бізнес-асоціацій, практично немає різниці у тому, чи відносять вони корупцію до трьох основних 

проблем на митниці. Проте при розгляді цих підприємств у розрізі їхнього розміру між підприємствами 

найменшого та найбільшого розмірів виявляються суттєві відмінності у тому, як членство у бізнес-асоціаціях 

пов’язане зі сприйняттям корупції.  

Майже однакові частки підприємств-учасників ЗЕД, що входять до бізнес-асоціацій, (22%) та тих, що до них 

не входять, (23%) вважають корупцію проблемою на митниці. Але аналіз відповідей підприємств різних 

розмірів демонструє, що серед мікропідприємств на проблему корупції значно частіше вказують ті 

підприємства, що не входять до ділових об’єднань: 24% порівняно з 11% мікропідприємств, що входять до 

таких об’єднань.  

Для великих підприємств цей зв’язок протилежний. У цій групі опитаних частка підприємств, що 

повідомляють про корупцію, серед членів бізнес-об’єднань складає 28%, що більше, ніж відповідна частка 

серед великих підприємств, які не є членами таких об’єднань (19%).  

Підприємства малого розміру, що належать до бізнес-асоціацій, також дещо частіше називають корупцію 

проблемою на митниці, ніж решта малих підприємств, тоді як між двома категоріями середніх підприємств 

– що входять та не входять до бізнес-асоціацій – таких відмінностей не спостерігається. Різниця в оцінці 

корупції між підприємствами-учасниками ЗЕД найменшого та найбільшого розмірів у розрізі їхнього 

членства у бізнес-асоціаціях може вказувати на різні результати участі підприємств у бізнес-асоціаціях. Якщо 

великі підприємства досвід корупції може спонукати долучатися до ділових об’єднань і за їхнім 

посередництвом заявляти про цю проблему і захищати бізнес від несправедливих умов чи незаконних дій 

посадовців, то для мікропідприємств бізнес-асоціації можуть виконувати роль джерела інформації та 

надавача юридичної підтримки, що допомагає їм боротися з проявами корупції при митному оформленні.  

Рисунок 11. Частка підприємств, що назвали корупцію серед трьох найголовніших проблем на митниці, за розміром підприємств 
та членством у бізнес-асоціаціях (четверта хвиля опитування ІЕД в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі», 2018 рік) 

 

Джерело: база даних четвертої хвилі опитування ІЕД «Діалог зі сприяння торгівлі» (2018 рік) 

5.4 Оцінка важливості неформальних відносин з представниками органів влади 
Опитані підприємства-учасники ЗЕД оцінили, наскільки для успішного ведення бізнесу, на їхню думку, 

важливо підтримувати неформальні стосунки з представниками державних органів – митних, податкових, 

правоохоронних, центральних, а також обласної державної адміністрації та сільських, міських, обласних та 
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районних рад. 39% усіх підприємств, опитаних у 2018 році, вважають необхідним мати «дружні» стосунки з 

представниками хоча б одного з цих органів для успішного ведення бізнесу.  

При цьому підприємства, що входять до бізнес-асоціацій, дещо частіше заявляють про таку потребу. Для 

43% з них важливо підтримувати неформальні відносини з представниками органів влади, в той час як для 

підприємств, що не входять до бізнес-асоціацій, ця частка менша: 38%.  

Тоді як мікро- та малі підприємства, що входять до бізнес-асоціацій, та ті, що до них не входять, практично 

не відрізняються з точки зору того, наскільки для них важливо «дружити» з владою, серед великих та 

середніх підприємств така різниця існує. При цьому відмінності мають протилежний характер: якщо середні 

підприємства, що входять до ділових об’єднань, частіше говорять про необхідність неформальних стосунків 

з представниками державних органів, ніж решта підприємств середнього розміру, то для великих 

підприємств, навпаки, членство у бізнес-асоціаціях пов’язане з меншою важливістю неформальних 

стосунків з владою. Власне, найбільший відсоток опитаних, які вважають, що для успіху у бізнесі потрібно 

«дружити» з державними органами, зафіксований серед великих підприємств, які не входять до бізнес-

асоціацій, – він склав 57%.  

Рисунок 12. Частка підприємств, які вважають, що для успішного ведення бізнесу потрібно підтримувати неформальні зв’язки 
з представниками хоча б одного державного органу, за розміром підприємств та членством у бізнес-асоціаціях (четверта хвиля 
опитування ІЕД в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі», 2018 рік) 

 

Джерело: база даних четвертої хвилі опитування ІЕД «Діалог зі сприяння торгівлі» (2018 рік) 

Це вказує на те, що для малого та мікро-бізнесу членство у бізнес-асоціаціях не відображається на їхньому 

баченні важливості неформальних стосунків з представниками державних органів. Для великих 

підприємств участь у бізнес-асоціаціях, зокрема діяльність у напрямках адвокації своїх інтересів та діалогу з 

владою, ймовірно, зменшує необхідність контактувати з державними службовцями неформально. Але це 

не справджується для підприємств середнього розміру, що свідчить про те, що з точки зору зменшення 

необхідності у неформальних контактах з владою участь у ділових об’єднаннях приносить найбільшу 

користь саме для великих підприємств.  
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6. Зв’язок між членством в бізнес-об’єднаннях та оцінкою ділового 

середовища: аналіз даних опитування малих та середніх підприємств 
Малі та середні підприємства, опитані ІЕД у другій хвилі національного опитування «Щорічна оцінка 

ділового клімату в Україні», також можна розділити на тих, що належать і не належать до бізнес-об’єднань. 

Можемо припустити, що МСП, яким важче вести бізнес і які більше стикаються з корупцією та 

регуляторними перешкодами, більшою мірою будуть належати до бізнес-асоціацій, ніж ті МСП, що не 

стикаються з такими проблемами. Для того, щоб перевірити, чи це справді так, проведемо аналіз, який 

покаже, чи існує зв’язок між членством у бізнес-асоціаціях та оцінкою умов ведення бізнесу та ролі держави. 

Зокрема, порівняємо відповіді МСП на такі запитання:  

- оцінка ділового середовища; 

- оцінка перешкод для діяльності та зростання: часті зміни економічного законодавства, високий 

регуляторний тиск та корупція; 

- образ держави: партнер, перешкода чи ворог бізнесу? 

Оскільки у цьому опитуванні також було зафіксовано тенденцію до збільшення частки підприємств, що 

входять до бізнес-асоціацій, із зростанням їх розміру, то для виключення опосередкованого впливу розміру 

МСП, їхні відповіді буде проаналізовано окремо для підприємств різних розмірів. 

6.1 Оцінка ділового середовища 
Учасники другої хвилі опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні» дали свої оцінки 

загальноекономічного (ділового) середовища для діяльності свого підприємства станом на кінець 2016 – 

початок 2017 року. Вони могли оцінити його як сприятливе, задовільне або несприятливе. Для того, щоб 

перевести ці оцінки у числовий вимір та порівняти їх для МСП різних груп і прослідкувати їх зміну з часом, 

ІЕД створив індекс оцінки поточного стану ділового середовища за шкалою від -1 до 1. Якщо респонденти 

оцінили ділове середовище як сприятливе, їхня відповідь зараховується як 1, якщо як нейтральне – 0, а якщо 

як несприятливе, то -1. Відповідно загальний індекс є балансом отриманих оцінок: якщо переважають 

позитивні оцінки, його значення буде додатнім, а якщо негативні – то від’ємним62.  

Рисунок 13. Оцінка ділового (загальноекономічного) середовища, за розміром підприємств та членством у бізнес-асоціаціях 
(друга хвиля опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні», 2016 рік) 

 

Джерело: база даних другої хвилі опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні» (2016 рік) 

                                                            
62 Детальніше про індекс оцінки стану ділового середовища та інші складові індексу ділового клімату дивіться в 
аналітичному звіті «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 2016 рік», с. 28-33 https://bit.ly/2PAgy3B 
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В загальному для усіх МСП значення індексу оцінки стану ділового середовища у 2016 році склало -0,29, 

тобто частка негативних оцінок перевищувала частку позитивних. Таке ж значення індексу було зафіксоване 

для МСП, що не належать до ділових об’єднань. Втім, МСП, які є членами таких об’єднань, оцінили 

середовище для ведення бізнесу гірше: для них значення цього індексу склало -0,35.  

І якщо із збільшенням розміру МСП оцінки ділового середовища загалом покращуються, то у кожній групі 

опитаних підприємств за розміром – як мікро-, так і малих та середніх – підприємства, що входять до бізнес-

асоціацій, характеризуються нижчими оцінками ділового середовища, ніж ті, які до них не входять. 

Зокрема, найнижче значення цього індексу було зафіксоване серед мікропідприємств, що є членами бізнес-

асоціацій: -0,43. Разом з цим, для мікропідприємств, що не входять до таких асоціацій, це значення зростає 

до -0,31. Подібна ситуація спостерігається і серед малих (-0,32 порівняно з -0,27) та середніх (-0,24 порівняно 

з -0,16) підприємств.  

У підсумку, МСП усіх розмірів, що належать до бізнес-асоціацій, оцінюють ділове середовище гірше, ніж ті 

МСП, що не належать до жодної бізнес-асоціації. Це може вказувати на те, що підприємства, яким 

доводиться вести бізнес у складніших умовах, частіше долучаються до діяльності бізнес-асоціацій. Відтак, 

бізнес-асоціації слугують платформою для обговорення проблем малого та середнього бізнесу та, 

ймовірно, допомагають МСП у вирішенні цих проблем.  

6.2 Оцінка перешкод для діяльності та зростання 
Опитані представники МСП називали фактори, що обмежують зростання їхнього бізнесу, – як ринкові, так і 

політичні, безпекові, регуляторні та пов’язані з фінансовою спроможністю підприємств. Серед них можна 

виділити низку перешкод, які стосуються умов ведення бізнесу. Це часті зміни економічного законодавства, 

які у 2016 році назвали перешкодою для своєї діяльності 26% МСП, а також високий регуляторний тиск (під 

яким розуміються нечітке законодавство, перевірки та забюрократизованість адміністративних процедур) і 

корупція – обидві останні перешкоди були актуальними для 23% МСП. Як показує аналіз повідомлень про 

ці перешкоди у розрізі того, чи належать підприємства до ділових об’єднань, члени таких об’єднань частіше 

від решти МСП повідомляють про те, що на них негативно впливають і часті зміни законодавства, і 

регуляторний тиск, але не відрізняються від інших за частотою повідомлень про корупцію.  

6.2.1 Перешкода: часті зміни економічного законодавства 
МСП, які є членами бізнес-асоціацій, частіше скаржаться на часті зміни економічного законодавства: цей 

фактор перешкоджає діяльності 33% з них порівняно з 25% МСП, які не входять до бізнес-асоціацій. Це 

дозволяє зробити висновок про те, що підприємства, яких не влаштовує нестабільність законодавства і які 

вбачають у частих змінах умов для ведення бізнесу перешкоду для свого зростання, більшою мірою 

стараються вирішити цю проблему шляхом участі у бізнес-асоціаціях. 

Однак ця тенденція справджується не для всіх підприємств. У порівнянні з мікро- та великими 

підприємствами, де члени бізнес-асоціацій частіше заявляють про негативний вплив постійних змін 

законодавства, для малих підприємств цей зв’язок протилежний. Ті з них, що не належать до ділових 

об’єднань, рідше повідомляють про негативний вплив частих змін економічного законодавства, ніж 

підприємства, що входять в такі об’єднання. Це може вказувати на те, що малі підприємства, які стикаються 

з перешкодами через нестабільне законодавство, не схильні звертатися до ділових об’єднань для того, щоб 

вирішувати такі проблеми.  
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Рисунок 14. Частка МСП, які назвали часті зміни економічного законодавства перешкодою для зростання їхнього бізнесу, за 
розміром підприємств та членством у бізнес-асоціаціях (друга хвиля опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні», 
2016 рік) 

 

Джерело: база даних другої хвилі опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні» (2016 рік) 

6.2.2 Перешкода: високий регуляторний тиск 
Як і у випадку частих змін економічного законодавства, МСП, що належать до ділових об’єднань, частіше 

повідомляють про таку перешкоду для свого зростання, як високий регуляторний тиск, ніж ті, що до них не 

належать. Ця проблема актуальна для 32% МСП, що є членами ділових об’єднань, порівняно з 21% решти 

опитаних. При цьому такий зв’язок характерний для підприємств в усіх групах за розміром: як мікро-, так і 

малі та середні підприємства більше схильні називати регуляторний тиск серед перешкод для свого 

зростання, якщо вони належать до ділових об’єднань.  

Рисунок 15. Частка МСП, які назвали високий регуляторний тиск перешкодою для зростання їхнього бізнесу, за розміром 
підприємств та членством у бізнес-асоціаціях (друга хвиля опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні», 2016 рік) 

 

Джерело: база даних другої хвилі опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні» (2016 рік) 

Як і у випадку описаного вище зв’язку між членством у бізнес-асоціаціях та повідомленнями про негативний 

вплив частих змін законодавства, тут також можна зробити висновок про те, що підприємства, яким 

перешкоджає регуляторний тиск, частіше долучаються до бізнес-асоціацій – що, ймовірно, допомагає їм 

заявляти про цю проблему та шукати шляхи її вирішення.  

При цьому найбільша різниця між двома групами підприємств в оцінці негативного впливу регуляторного 

тиску спостерігається саме серед малих підприємств. 38% малих підприємств, які є членами бізнес-
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асоціацій, повідомляють про те, що їхньому бізнесу перешкоджає регуляторний тиск. Серед малих 

підприємств, що не входять у бізнес-об’єднання, таких тільки 23%. До того ж, як показує аналіз перешкод, в 

той час як проблема частих змін економічного законодавства не спонукає малі підприємства об’єднуватись 

в асоціації, регуляторний тиск, навпаки, може бути фактором, через який ці підприємства долучаються до 

діяльності ділових об’єднань. 

6.2.3 Перешкода: корупція  
МСП не відрізняються рівнем повідомлень про корупцію як перешкоду для бізнесу в залежності від того, чи 

належать вони до бізнес-асоціацій. По 23% підприємств обох груп повідомили, що корупція перешкоджає 

їхньому зростанню. Однак якщо розглянути оцінки опитаних МСП не лише в залежності від членства у 

бізнес-асоціаціях, а й у розрізі їх розміру, то можна побачити, що малі та середні підприємства, які входять 

до бізнес-асоціацій, дещо частіше повідомляють про проблему корупції, ніж підприємства цих розмірів, що 

до них не входять. Так, ця перешкода актуальна для 26% малих підприємств, які є членами бізнес-асоціацій, 

порівняно з 23% решти малих підприємств, а також для 22% середніх підприємств, що входять до таких 

асоціацій, порівняно з 19% середніх підприємств, які до них не входять.  

Рисунок 16. Частка МСП, які назвали корупцію перешкодою для зростання їхнього бізнесу, за розміром підприємств та 
членством у бізнес-асоціаціях (друга хвиля опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні», 2016 рік) 

 

Джерело: база даних другої хвилі опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні» (2016 рік) 

Це може вказувати на те, що для малих та середніх підприємств однією з причин, що спонукає їх брати 

участь у діяльності бізнес-асоціацій, є протидія корупції як перешкоді для ведення бізнесу. Разом з цим, для 

мікробінесу досвід негативного впливу корупції на свою діяльність не служить мотивацією об’єднуватись в 

асоціації. 

6.3 Образ держави 
Як показують результати опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні» 2016 року, МСП, які не 

входять до бізнес-асоціацій, дещо більше схильні вважати державу партнером бізнесу, ніж ті, що входять 

до таких асоціацій. Серед перших відповідна частка склала 15%, тоді як серед останніх – 11%. Однак, така 

різниця справджується не для всіх підприємств, якщо розглянути їх з точки зору розміру: із зменшенням 

розміру МСП, які є членами бізнес-асоціацій, зменшується частка підприємств, що бачать у державі 

партнера, та зростає частка тих, що називають державу ворогом бізнесу. Натомість серед МСП, які не 

належать до бізнес-асоціацій, близькі за значенням частки опитаних називають державу партнером, 

перешкодою та ворогом бізнесу – незалежно від розміру.  

Це призводить до помітних відмінностей у сприйнятті ролі держави для бізнесу як серед найменших, так і 

серед найбільших підприємств, опитаних у цьому дослідженні. Так, якщо 15% мікропідприємств, що не 
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входять до бізнес-асоціацій, вважають державу партнером бізнесу, то серед мікропідприємств, що входять 

до таких асоціацій, – лише 6%. І навпаки, частка мікропідприємств, що вважають державу ворогом бізнесу, 

більша серед тих із них, які є членами бізнес-асоціацій: 38% порівняно з 29% мікропідприємств, що не 

належать до бізнес-асоціацій. Для середніх підприємств ситуація протилежна: ті з них, що входять до бізнес-

асоціацій, частіше називають державу партнером бізнесу і рідше – його ворогом, ніж решта підприємств 

середнього розміру. 

Рисунок 17. Сприйняття держави підприємствами, за їхнім розміром та членством у бізнес-асоціаціях (друга хвиля опитування 
«Щорічна оцінка ділового клімату в Україні», 2016 рік) 

 

 

Джерело: база даних другої хвилі опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні» (2016 рік) 

Такі відмінності означають, що зі збільшенням розміру МСП участь у бізнес-асоціаціях може більшою мірою 

служити для них каналом комунікації з державними органами та представництва своїх інтересів.   
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Висновки  
Сектор українських бізнес-асоціацій представлений об’єднаннями різних видів та функцій. Українські 

бізнес-асоціації об’єднують бізнес різних галузей та розмірів. Вони надають підприємствам навчальні та 

інформаційні послуги, а також виконують роль майданчика для діалогу між бізнесом та державою. Окремі 

бізнес-асоціації входять до громадських рад при міністерствах та інших органах влади. Крім цього, бізнес-

асоціації об’єднуються у коаліції та створюють спільні платформи. 

Інформацію про численність бізнес-асоціацій можна отримати з опитувань бізнесу. Через те, що 

бізнес-асоціації реєструють, використовуючи різні юридичні форми (асоціації, громадські організації, 

громадські спілки, саморегулівні організації та інші об’єднання), вони можуть потрапити у різні категорії 

державної статистики. Таким чином, зі статистичних джерел важко визначити, скільки власне бізнес-

асоціацій існує в Україні. Натомість завдяки опитуванням бізнесу вдається оцінити відсоток підприємств, що 

входять до бізнес-асоціацій. Згідно з останніми опитуваннями ІЕД, він складає від 15% для МСП до 36% для 

підприємств-учасників ЗЕД. Для обох вибірок справджується одна і та ж тенденція: членство у бізнес-

асоціаціях збільшується із зростанням розміру підприємств.  

Запит на адвокацію інтересів бізнесу діловими об’єднаннями перевищує обсяги надання цієї послуги 

об’єднаннями. Найпоширенішими послугами бізнес-асоціацій є інформаційні та послуги з навчання, в той 

час як надання юридичної допомоги та адвокація інтересів бізнесу належать до найменш розповсюджених 

послуг, за словами опитаних ІЕД підприємств. Разом з цим, захист прав бізнесу – найбільш затребувана 

послуга, яку очікують від бізнес-асоціацій опитані ІЕД підприємства, у тому числі ті, що не входять до таких 

асоціацій. Це свідчить про існування прогалини між попитом на захист своїх інтересів з боку бізнесу та 

пропозицією такого захисту з боку бізнес-асоціацій. Також це вказує на те, що бізнес-асоціації частково 

беруть на себе обов’язки держави та правоохоронних органів, забезпечуючи захист прав бізнесу.  

Для провідних бізнес-асоціацій адвокація та юридична допомога – важливі види діяльності. Втім, якщо 

розглянути активні та видимі у публічному просторі бізнес-асоціації, особливо ті, що об’єднують український 

та іноземний бізнес, а також ті, що співпрацюють з програмами міжнародної технічної допомоги, то можна 

побачити, що захист інтересів бізнесу є важливою складовою їхньої діяльності. Вони здійснюють такий 

захист, як правило, через проведення заходів з адвокасі та надання юридичної допомоги підприємствам. 

Зокрема, бізнес-асоціації проводять дослідження і моніторинг діяльності державних органів, готують 

стратегічні документи і розробляють регуляторні акти, організовують обговорення та громадські слухання. 

Діяльність із захисту інтересів бізнесу також включає надання юридичної допомоги підприємствам – 

наприклад, при проходженні перевірок і при спробах рейдерського захоплення – та акції прямої дії.  

За оцінками експертів та бізнесу, недостатня організаційна спроможність та брак стратегічного 

підходу – основні слабкі сторони українських бізнес-асоціацій. Серед причин того, чому вони не 

приєднуються до ділових об’єднань, малі та середні підприємства, опитані ІЕД, найчастіше називали те, що 

такі об’єднання, на їхню думку, захищають вузькі інтереси, та те, що просто не можуть знайти бізнес-

асоціацію, яка б відповідала їхнім потребам. В одному опитуванні 2015 року експерти із середовища бізнес-

асоціацій, державних органів та громадських організацій висловили думку, що діловим об’єднанням в 

Україні бракує професіоналізації, довіри та лідерства у діловій спільноті, уваги до потреб бізнесу в цілому, а 

не окремих його сегментів, та систематичної співпраці з органами влади.  

Проекти міжнародної технічної допомоги посилюють ділові об’єднання. Через недостатню 

організаційну спроможність та, як зазначають експерти,  брак систематичності і стратегічного підходу в 

адвокації інтересів бізнесу вплив ділової спільноти на прийняття рішень органами влади, які стосуються 

бізнесу, залишається досить низьким. У відповідь на ці виклики в Україні з’явилися програми підтримки та 

розвитку бізнес-асоціацій, що проводяться у тому числі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги. 

За допомогою цих програм бізнес-асоціації, а це переважно асоціації місцевого та регіонального рівня, 
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покращують свою експертизу у проведенні досліджень, розробці аналітичних та позиційних документів та 

в адвокації змін, необхідних для подолання регуляторних бар’єрів для бізнесу.  

Бізнес, що належить до ділових об’єднань, в опитуваннях частіше говорить про недоліки ділового 

середовища. Підприємства-учасники ЗЕД, що належать до бізнес-асоціацій, частіше заявляють про 

проблеми при здійсненні експорту та імпорту, але більшою мірою, ніж інші, визнають важливість того, щоб 

підтримувати неформальні стосунки з представниками органів влади. А МСП, які входять до ділових 

об’єднань, частіше скаржаться на несприятливі умови для ведення бізнесу, часті зміни законодавства і 

регуляторний тиск. Це свідчить про те, що українські підприємці, яким важче вести бізнес та які мають досвід 

регуляторних проблем, ймовірно, розглядають членство у ділових об’єднаннях як спосіб захистити свої 

права та частіше долучаються до роботи таких об’єднань.  

Проблема корупції однаково актуальна для підприємств, які входять, і тих, які не входять до бізнес-

асоціацій. Ні опитування малих та середніх підприємств, ні опитування експортерів та імпортерів, проведені 

ІЕД, не показують відмінностей між підприємствами, які належать до бізнес-асоціацій, та тими, що до них 

не належать, у сприйнятті корупції як проблеми – обидві групи підприємств оцінюють її на однаковому рівні. 

Це, ймовірно, свідчить про те, що сама по собі боротьба з корупцією не мотивує бізнес приєднуватися до 

ділових асоціацій. Натомість, мотивацією участі у таких асоціаціях може бути вирішення вужчих та 

конкретніших проблем, пов’язаних з корупцією, таких як складне чи непрозоре адміністрування податків, 

брак верховенства права і незалежності судової системи, непрозоре визначення митної вартості товарів, 

складні чи дискримінаційні регуляторні норми, вибірковість у рішеннях державних службовців, нерівний 

доступ до участі у державних закупівлях, бюрократія при адміністративних процедурах та інші.  

Розмір підприємств впливає на їхні оцінки проблем і ставлення до держави, навіть якщо вони 

належать до бізнес-асоціацій. Підприємства великого розміру, що експортують та імпортують та входять 

до ділових об’єднань, набагато гірше оцінюють ефективність роботи митниці, ніж великі підприємства, які 

не входять до таких об’єднань. Для підприємств інших розмірів цей зв’язок не такий виражений, а у деяких 

випадках – протилежний. Великі експортери та імпортери, які є членами бізнес-асоціацій, частіше вважають 

за потрібне підтримувати неформальні контакти з представниками державних органів, ніж великі 

підприємства, що не належать до асоціацій. Для середніх підприємств спостерігається протилежна 

тенденція: серед них учасники бізнес-асоціацій рідше висловлюють бажання «дружити» з владою.  

Проблема корупції гостріше відчувається великими підприємствами, що входять до бізнес-асоціацій, а 

найменш гостро – мікропідприємствами, що до них не входять. Підприємства більших розмірів, які 

належать до бізнес-асоціацій, краще ставляться до держави, ніж їхні колеги по бізнес-асоціаціях 

найменшого розміру. Це вказує на те, що підприємства більших розмірів більшою мірою беруть участь у 

ділових об’єднаннях з метою захисту своїх прав. У свою чергу це, з одного боку, дозволяє припустити, що 

бізнес-асоціації більше ефективні у представництві інтересів саме великого і середнього бізнесу, а з другого 

боку, це може бути свідченням низької спроможності малого бізнесу впливати на вироблення політики 

через участь в об’єднаннях.  
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Рекомендації  
За результатами аналізу опитувань підприємств та діяльності українських бізнес-асоціацій, а також за 

підсумками публічних обговорень за участю представників бізнесу, ділових об’єднань та державних 

органів, проведених ІЕД у 2017-2018 роках, можна зробити висновок, що існують прогалини у послугах, що 

надаються бізнес-асоціаціями, та потребами бізнесу, а самим бізнес-асоціаціям часто бракує 

систематичності у роботі.  

Для збільшення ефективності діяльності бізнес-асоціацій та посилення їх спроможності захищати права 

бізнесу, бізнес-асоціаціям та іншим зацікавленим сторонам – підприємствам, державним органам і 

програмам міжнародної технічної допомоги – слід здійснити такі кроки:   

Бізнес-асоціаціям:  

- З огляду на нижчий рівень членства малого та мікро-бізнесу у бізнес-асоціаціях, залучати цей бізнес 

до своєї діяльності через активніше інформування малих підприємств про можливість приєднатися 

до бізнес-асоціацій та надаючи послуги, у яких зацікавлені підприємства малих розмірів.  

- Проаналізувати рівень та особливості участі у своїй діяльності молодих підприємців, жінок-

підприємниць та підприємців, що належать до внутрішньо переміщених осіб чи інших уразливих 

суспільних груп, та розробляти послуги, актуальні для таких підприємців.  

- Розвивати напрямок адвокації як діяльності із просування інтересів та захисту прав бізнесу: 

проводити дослідження та моніторингові кампанії, розробляти рекомендації для політик, 

проводити діалог з державними органами з метою створення сприятливих умов для ведення 

бізнесу та усунення регуляторних бар’єрів.  

- Надавати юридичну допомогу підприємствам, підвищувати рівень правової обізнаності бізнесу. 

- Отримувати зворотній зв’язок від своїх членів щодо того, з якими викликами вони стикаються, і на 

основі цієї інформації визначати цілі діяльності, спрямовані на вирішення проблем, актуальних для 

підприємств різних галузей та розмірів.  

- Впроваджувати процедури, що дозволять уникати недоброчесних практик, та підвищувати 

прозорість діяльності.  

- Використовувати платформи та коаліції бізнес-асоціацій для формування спільних вимог щодо 

політичних кроків, потрібних для створення сприятливих умов для ведення бізнесу та усунення 

регуляторних бар’єрів. 

- Брати участь у громадських консультаціях, що проводяться державними органами та органами 

місцевого самоврядування при виробленні політики, в обговореннях проектів регуляторних актів і 

стратегічних документів.  

- Налагодити систематичну співпрацю з державними органами та органами місцевого 

самоврядування, делегувати представників у громадські ради та робочі групи при органах влади. 

- Посилювати власну експертизу та професійний рівень, підвищувати якість послуг. 

- Стратегічно планувати свою діяльність і розвиток, залучати експертну та фінансову підтримку 

програм міжнародної технічної допомоги відповідно до цілей та пріоритетів діяльності.  

Підприємствам:  

- Об’єднуватися у бізнес-асоціації, які б відповідали потребам щодо послуг та ефективно 

представляли б інтереси бізнесу.   
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- Надавати зворотній зв’язок бізнес-асоціаціям, який би показував потреби та інтереси бізнесу. 

- Використовувати бізнес-асоціації як майданчик для діалогу з державою.  

- Делегувати співробітників для роботи у тематичних комітетах бізнес-асоціацій, що займаються 

представленням інтересів бізнесу у певних сферах політики.  

Державним органам:  

- Виділити бізнес-асоціації як окрему категорію у державній статистиці, здійснювати збір даних щодо 

кількості бізнес-асоціацій. 

- Залучати бізнес-асоціації до розробки політики на національному та регіональному рівнях, 

враховувати позицію бізнес-асоціацій та очікуваний вплив на малий бізнес при розробці 

стратегічних документів та регуляторних актів. 

- Усунути регуляторні бар’єри для ведення бізнесу та максимально обмежити можливості для 

корупції відповідно до зворотного зв’язку, отриманого від підприємств за допомогою ділових 

опитувань та консультацій з бізнес-асоціаціями. 

- Забезпечити ефективну, незалежну та прозору діяльність судової системи та правоохоронних 

органів для захисту прав бізнесу.  

- Співпрацювати з програмами міжнародної технічної допомоги, що працюють у сфері створення 

сприятливого середовища для ведення бізнесу в Україні та розвивають організаційну спроможність 

бізнес-асоціацій. 

Громадським радам при державних органах:  

- Проактивно інформувати бізнес та широку громадськість про свою діяльність та її результати. 

- Забезпечити справедливі і прозорі критерії відбору бізнес-асоціацій до свого складу. 

- Налагодити комунікацію та співпрацю з бізнес-асоціаціями, які не входять до їхнього складу, для 

ефективного представлення інтересів різноманітного бізнесу.  

Програмам міжнародної технічної допомоги:  

- Втілювати проекти, що посилюють організаційну спроможність бізнес-асоціацій.  

- При плануванні проектів проводити консультації з бенефіціарами та з іншими донорами для кращої 

координації діяльності. 

- При виборі бізнес-асоціацій як бенефіціарів враховувати наявність у них стратегічного планування 

своєї діяльності та розвитку, а також рівень участі малого та мікро-бізнесу у цих асоціаціях. 

- У проектах зосереджуватись на конкретних цілях, які бізнес-асоціації, що виступають бенефіціарами, 

можуть досягнути за передбачений проектом час.  

- У компонентах проектів, що полягають у вивчені українського бізнесу шляхом кількісних чи якісних 

досліджень, включати індикатори, які б вимірювали членство підприємств у ділових об’єднаннях, 

мотиви участі або неучасті у таких об’єднаннях. 

- Підводити та публікувати підсумки проектів, здійснених у партнерстві з бізнес-асоціаціями, 

отримувати зворотній зв’язок від підприємств-учасників ділових об’єднань щодо того, як такі 

проекти вплинули на їхню можливість захищати свої права за посередництвом цих об’єднань та 

отримувати від них інші послуги.  


