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Ключові факти про СУП

• Створена підприємцями для підприємців 

• Поза політикою

• Немає зв’язків з олігархічним капіталом 

• Об’єднує незалежних українських підприємців, незважаючи на 
масштаб, галузь та географію діяльності

• Виступає за інновації та відкриття нових ринків для українських 
компаній 



650+ 
компаній



РОБОТА КОМІТЕТІВ

13
комітетів

80
засідань

360
учасників

Комітет з роздрібної торгівлі 

Комітет з IT-технологій

Комітет з питань будівництва
та нерухомості

Комітет з питань охорони здоров’я

Комітет з питань роботи з регіонами

Комітет з питань агробізнесу

Комітет із захисту бізнесу

Комітет по транспорту і логістиці

Комітет з розвитку меблевої промисловості

Комітет з розвитку підприємництва

Комітет з e-commerce

Комітет з питань освіти

Комітет з розвитку небанківського фінансового
сектору







Пріоритетні вимоги бізнесу презентовано

Головам депутатських фракцій
Верховної Ради України

Президенту України 
та 

Прем’єр-міністру України



ЗУСТРІЧІ В РЕГІОНАХ
презентовано вимоги бізнесу
(квітень-листопад 2018 року) 

• Львів

• Одеса

• Чернігів

• Полтава

• Дніпро

• Житомир



Поширення успішного досвіду

• Успішний досвід СУП потрібно масштабувати та створити національну

бізнес-адженду

• Об’єднати бізнес-асоціації незалежно від галузі та регіону їх діяльності

• До участі у Коаліції запрошуються бізнес-асоціації, які не мають зв’язків із

політичними силами та фігурами

• Асоціації повинні мати зрозумілу структуру та пройти внутрішні 

процедури погодження для участі у Коаліції



Що зроблено:

• СУП презентувала ініціативу створення Коаліції у Дніпрі та Житомирі

• СІРЕ організував першу подібну як сьогодні зустріч СУП із представниками 
бізнес-асоціацій, які є учасниками УРБ

• Учасники зустрічі сформулювали ТОП-6 спільних пріоритетів та ініціювали 
широке залучення бізнес-спільноти для їх підтримки з можливістю 
доповнити бізнес-адженду 2-4 новими пунктами.



Цілі та завдання Коаліції:

• Виступити єдиним голосом з чіткими пропозиціями до влади

• Провести дієву комунікацію та зробити чіткий фокус уваги влади на 
пріоритетах бізнесу

• Сприяти підтримці бізнес-адженди кандидатами у Президенти України

• Сприяти включення ініціатив бізнесу до програм політичних сил



Принципи формування бізнес-адженди:

• Це стратегічні пропозиції

• Викладені чітко, не абстрактно

• Не лобіюють інтереси окремої галузі

Пропозиції по доповненню пріоритетів не мають суперечити вже 
сформульованим ТОП-6 ініціативам засновників Коаліції



Наступні кроки:

• До 10 січня 2019 року поширення інформації про Коаліцію та долучення
учасників до Коаліції, збір та узагальнення ініціатив щодо доповнення
бізнес-адженди

• У другій половині січня 2018 року проведення зустрічі, до якої 
запрошуються бізнес-асоціації, які підтримали ТОП-6 вимог та долучилися по 
Коаліції шляхом приєднання на сайті. Проведення голосування для обрання 
додаткових ініціатив.

• Оприлюднення та поширення бізнес-адженди



Наступні кроки:

• У лютому 2019 року проведення Форуму, на якому буде озвучено бізнес-
адженду та запрошуємо на дебати кандидатів у Президенти України

• У вересні-жовтні проведення публічних зустрічей із політичними силами 



Запрошуємо вас приєднатися!

Дякую за увагу!


