


Керівництво Українського 

союзу промисловців і 

підприємців 

1998 р. 

Доручення Кабінету Міністрів України про 

створення в Україні національного комітету 

Міжнародної Торгової Палати на базі УСПП.  

Першим Президентом ІСС Ukraine  

обрано Анатолія Кінаха 





 Відкрито близько 20-ти регіональних представництв ICC 

Ukraine в Україні 

 Засновано міжнародні центри ділового співробітництва у 

країнах Європи, Північної Америки, Африки та Азії 

 Здійснено ряд закордонних візитів у країни Європи, 

Африки, Близького Сходу, Азії, проведено ряд переговорів з 

органами влади, ТПП місцевими компаніями 

 Проведено кілька серій навчальних заходів з питань виходу 

на зарубіжні ринки, безпеки зовнішньоекономічної 

діяльності, банківської справи, конкуренційного права, 

комплаєнсу для фахівців українських компаній 

 Працюють 16 галузевих комісій, які включають кращих 

українських спеціалістів у відповідних сферах 

 ICC Ukraine для роботи у Комісіях та робочих групах ICC 

(Париж) делегує українських спеціалістів 

 

Про ICC Ukraine коротко 



Україна вкрай потребує 

входження до світової 

системи економіки. Слід 

освоювати нові ринки, 

адаптувати вітчизняне 

законодавство, залучати 

іноземні інвестиції.  

ICC Ukraine стає базовим 

майданчиком для адаптації 

української економіки в 

систему глобальної. 



На прес-конференції 

презентують нові зміни в 

бізнес законодавство 

ICC Ukraine з початку 

свого існування активно 

долучився до розробки 

законодавчої та 

нормативно-правової 

бази України з метою 

створення умов 

вітчизняному бізнесу, що 

відповідали б світовим 

стандартам ведення 

бізнесу. 



Візит Президента 

ICC Ukraine Володимира 

Щелкунова у складі 

офіційної державної 

делегації до 

Королівства Норвегія 

Під час візитів делегацій діловий кіл на чолі з Президентом ICC Ukraine, 

налагоджуються перші бізнес контакти, які надалі трансформуються у 

повноцінне економічне співробітництво між конкретними 

підприємствами, фірмами, організаціями. 



ICC Ukraine бере активну участь в 

роботі по формуванні державної 

економічної політики 

Участь керівництва  

ICC Ukraine в конференції з 

питань адаптації акцизної 

політики до світових практик 



За ініціативи ICC Ukraine 

проведено представницькі 

міжнародні бізнес форуми 

Участь керівництва ICC Ukraine 

в економічному саміті за участю 

ділових кіл Бразилії, Аргентини, 

Чилі. 



Бізнес-форум у м. Стокгольм (Швеція) жовтень 2010 р.  

В.Щелкунов, Ф. Капелан, В. Майко, С. Перебійніс 



На 10 річницю ІСС Ukraine стала потужної силою, яка завоювала 

серйозний авторитет в бізнес середовищі як в Україні, так і закордоном. 



Особлива увага українського бізнесу до східного напрямку. 

Участь керівництва ICC Ukraine у бізнес форумі в 

Південній Кореї 



2012 рік 

Президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов та Президент ІСС 

Жерар Вормс під час його візиту до України 



Український бізнес наполегливо шукає шляхи до Південно-Східної 

Азії. Участь керівництва ICC Ukraine у бізнес зустрічах з діловими 

колами Таїланду. 



Візит до Києва та участь у роботі з 

діловими колами України Глави 

лондонського Бюро ICC Протидії 

комерційним злочинам пана Потенгала 

Мукундана 



Візит до Києва єврокомісарів. У робочих конференції взяв 

участь Президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов 



Візит в Україну 
Генерального секретаря ІСС 
Гі Себбана 



Участь керівництва ІСС Ukraine 

у конференції з питань 

соціальної політики  в контексті 

роботи реального сектору. 

Окрема увага приділялась 

соціально-відповідальним бізнес 

проектам. 



ICC Ukraine виступив ініціатором та щороку проводить 

найпотужніший форму з логістики в Одесі  

Міжнародний транспортний тиждень 



Участь ІСС Ukraine в бізнес 

форумі Україна - Індія 



Участь української делегації 

ділових кіл на чолі з Президентом  

ІСС Ukraine у бізнес форумі 

Україна - Китай 

 



Участь української бізнес делегації, яку 

очолює Президент ІСС Ukraine в україно- 

норвезькому бізнес форумі. У заході бере 

участь керівництво держави Норвегія. 



 Бізнес форум у Державі Катар за 

участю української делегації 

ділових кіл на чолі з 

ICC Ukraine та катарського бізнесу 

 Особливу увагу ІСС Ukraine приділяє 

налагодженню бізнес контактів 

українських ділових кіл з арабським 

світом 

 Робоча зустріч Президента  

ІСС Ukraine з представниками бізнесу 

Об'єднаних Арабських Еміратів 



Візит до Києва 

 Генерального Секретаря ІСС 

Марії Ліванос Каттауї 



Робоча зустріч Генерального секретаря ІСС Марії Ліванос Каттауї, 

Президента ICC Ukraine Володимира Щелкунова з керівництвом Верховної 

Ради України 



2013 

Участь керівництва  
ICC Ukraine в конференції на тему «Ринковий статус України. 
Перспективи та рух вперед.»  



Окрему увагу 

ІСС Ukraine 

приділяє 

співробітництву 

між бізнесом та 

вітчизняною 

наукою. 

Зустріч 

Президента 

НАНУ Бориса 

Патона та 

Президента  

ІСС Ukraine 

Володимира 

Щелкунова. 



2013 

МАЙСТЕР-КЛАС 

ДЖЕЙМСА БІРНА 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

ПРАКТИКИ ЗА БАНКІВСЬКИМИ 

ГАРАНТІЯМИ І ДОКУМЕНТАРНИМИ 

АКРЕДИТИВАМИ 



2013 

Робоча зустріч делегації ICC Ukraine 

з керівництвом ICC Hong Kong 

2014 

Робочий візит делегації ICC Ukraine 

до ПАР  



Семінар з питань торгового фінансування на тему: «Основи міжнародної 

торгівлі та фінансів». Організатори:ICC Ukraine спільно з Європейським 

Банком Реконструкції і Розвитку  

2017 рік 
 



Організатори: ІСС  Ukraine, ЄБРР (Лондон), АТ «Укрексімбанк»,  

АТ «Ощадбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк». Участь у форумі брали банкіри країн Азії, 

Європи та України, члени уряду та близько 100 українських компаній  

2017 

Ukraine Trade Finance Forum – Silk 

Road Trade Finance, Trade Trends 

between Ukraine, Asia and Middle East 



16-й Міжнародний транспортний тиждень 

Конференція за участі представників країн Вишеградської четвірки 

та України 

2018 

«Транспорт та логістика – ефективні 

інструменти розвитку міжнародної 

торгівлі» 



«Україна та Узбекистан - 

перспективи розвитку 

економічних відносин» 

2018 

Українсько-Узбецький 

економічний форум 


