


х то  

ми   
Нам 25 років. Ми продовжуємо зростати, 

аби служити нашим членам 

сьогодн і   
Ми об’єднуємо провідних бізнес лідерів та експертів 

з понад 600 членів – найбільших іноземних 

інвесторів та міжнародних компаній, що працюють в 

Україні 

Наша місія відображає нагальні бізнес потреби наших членів 

Ми прагнемо до найкращого і досягаємо міжнародного рівня 



НАША 
МІСІЯ 

B2B 

B2U 

Підтримувати дієвий 

діалог між бізнесом і 

владою 

Постійно створювати 

можливості для бізнес-

партнерства 

Просувати Україну в світі 

як привабливий напрям 

для інвестицій 

B2G 



25 РОКІВ В УКРАЇНІ 

ALWAYS HERE 4U 



ОБ’ЄДНУЄМО ПРОВІДНИХ БІЗНЕС ЛІДЕРІВ ТА ЕКСПЕРТІВ З ПОНАД 

600 ЧЛЕНІВ –НАЙБІЛЬШИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ, 

МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УКРАЇНІ 



B2G ДІАЛОГ 
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Аерокосмічна 

промисловість та 

технології 

Банківські та 

фінансові 

послуги 

Агропромисловий 

комплекс   

 

Митна політика   

 

Енергетика  

Охорона 

здоров’я  

 

Інфраструктура 

Управління 

людським 

ресурсами  

 

IT 

IPR 

Правова 

політика  

 

Насінництво  

Телеком 

Податкова 

політика 

 

Харчова 

промисловість  

 

комітети  



робочі  групи  

Боротьба з корупцією 

 

Антимонопольне 

законодавство 

 

Cпоживчі 

товари:побутові 

засоби/особистого         

догляду 

 

 

Кодекс про надра 

 

Зовнішня  

торгівля(Харчова 

промисловість) 

 

Виробники медичного 

обладнання  

 

Готельний бізнес та туризм 

 

Міжнародне оподаткування 

та гармонізація із    

законодавством ЄС 

 

Зовнішня торгівля 

 

Безпека харчових продуктів 

 

Нетарифне регулювання 

 

 

Реєстрація прав на сорти 

рослин 

 

Контроль за цінами та 

антимонопольне 

законодавство 

 

Поводження з відходами 

упаковки 

 

Реформування 

відповідальності за митні           

правопорушення 

 

Впорядкування та 

циркуляція алкогольної        

продукції 

 

 



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 



СТВОРЕННЯ 
B2B 

МОЖЛИВОСТЕЙ 



ВИКОРИСТОВУЙТЕ 
НАШУ МЕРЕЖУ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ 
ВАШОГО БІЗНЕСУ 

В ЄВРОПІ 

AmCham Ukraine входить до 

Європейської Ради 

Американських торговельних 

палат – організації, що підтримує 

Американські торговельні палати, 

які успішно працюють у 44 

країнах, представляючи інтереси 

більш ніж 17 000 американських 

та європейських компаній, в яких 

працюють 20 млн співробітників.  

 



Широкі можливості для просування 

 Новини  компанії  на  нашому  вебсайті  та  в  

електронних  публікаціях   

 Ваша  експертна  думка  для  наших  публікацій  у  

міжнародних  медіа  

 Підвищення  впізнаваності  бренду  завдяки  

підтримці  заходів  Палати   

 Освітні  семінари,  що  позиціонують  вашу  

компанію,  як  провідного  експерта  у  галузі  



В ідв ідайте  наст упне  

зас ідання  Комітет у  

Палати  /  

найближчий зах ід  з  

налагодження контакт ів  

 

 
Заповн і ть  онлайн  

анкет у  

www.chamber.ua/Membersh

ip/ApplyForMembership   

 

Сплат і ть  

членськ і  внески*  

З  ЧОГО  

ПОЧАТИ  

1  

2  

3  

4  
Залучайтесь   

до  нашої  д іяльност і  

*деталі тут 

http://www.chamber.ua/Membership/ApplyForMembership
http://www.chamber.ua/Membership/ApplyForMembership
http://www.chamber.ua/Membership/ApplyForMembership


За більш детальною  

Інформацією звертайтесь до:  

Oльги Скрипки, 

Керівника  

департаменту з розвитку  

бізнесу 

 
+380 44 490 5800 

oskrypka@chamber.ua 


