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Бути потужним голосом незалеж-
них українських підприємців, що 

захищає ділові інтереси українсь-
кого бізнесу

Сприяти економічному зростанню 
країни через розвиток українського 

бізнесу

Сформувати позитивний образ 
підприємця та підприємництва 

в українському суспільстві

Створити міцну, ефективну та 
успішну організацію, побудовану 
на принципах сталого розвитку 

та лідерства

Надавати членам Спілки якісні  
послуги та нові можливості для  

забезпечення конкурентних  
переваг

1. Розробка сучасного законодав-
ства та моніторинг законодавчих 
ініціатив, що впливають на умови 
ведення бізнесу в Україні

2. Комунікація з органами влади, 
громадськістю, ЗМІ

3. Збір аналітичних даних,  
дослідження

4. Створення коаліцій (з іншими 
асоціаціями, партіями)

5. Отримання підтримки від  
бізнес-спільноти

6. Участь у робочих групах при 
КабМіні, ключових міністерствах, 
ВР, АПУ

7. Співпраця з міжнародними інсти-
тутами (МВФ, IFC, Єврокомісією) 

1. Освітні проекти для власників 
бізнесу та працівників компаній 
(тренінги, семінари, посібники)

2. Обмін передовим досвідом від 
успішних підприємців України та 
світу, поширення кращих практик 
та досвіду ведення бізнесу серед 
членів СУП

3. Сприяння розвитку експортного 
потенціалу українських компаній

4. Промоушн: підвищення обізна-
ності про бренди, продукти та 
послуги членів СУП

1.Популяризація компаній, які ве-
дуть прозорий бізнес 

2. Промоція соціально-відповідаль-
них компаній, які «роблять світ 
кращим»

3. Створення атмосфери нетерпи-
мості до проявів недобросовісної 
конкуренції

4. Вимога розподілу влади  
та бізнесу 

5. Створення рівних умов та правил 
гри для всіх підприємців

6. Розвиток та підтримка інновацій-
ності українського бізнесу

7. Підтримка прозорої приватизації 
державних активів на користь при-
ватного бізнесу

1. Створення комітетів при Раді 
директорів (з фінансів, маркетингу, 
номінаційний та ін.)

2. Зміцнення регіональних  
представництв

3. Зміна бізнес-моделі (50% надход-
жень – членські внески, 50% – платні 
послуги та події, донорська допо-
мога)

4. Зростання кількості членів Спілки 
з фокусом на якісні та активні 
компанії 

1.Використання сучасних інстру-
ментів комунікацій

2.Захист членів Спілки від свавілля 
силових структур

3. Нетворкінг – В2В, 1-to-1, професій-
ні зустрічі

4. Ідентифікація та впровадження 
нових ціннісних пропозицій

5. Постійний зворотній зв’язок

6.  Підвищення впізнаваності, 
репутації та статусу бізнесу ком-
паній-членів Спілки
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1. Підвищення України у рейтингу 
Doing Business до рівня ТОП-60, 
з виходом на ТОП-40 у 2020 році

2. Заміна податку на прибуток 
податком на виведений капітал

3. Зниження податкового 
навантаження

4. Оновлення трудового 
законодавства 

5. Зменшення експортних бар’єрів

5. Реалізація концепції «paper free»

6. Лібералізація українського 
законодавства в сфері умов 
ведення бізнесу 

1. Підвищення рівня знань 
власників мікро, малих та середніх 
компаній у сфері маркетингу, 
продажів, стратегічного управління 
та ін.

2. Розвиток персоналу компаній-
учасників Спілки за допомогою 
професійних клубів – HR-, PR-, 
маркетинг-клуб 

3. Підвищення рівня знань та 
підготовки українських підприємців 
до виходу на нові експортні ринки

4. Допомога в отриманні інформації 
щодо залучення фінансових 
ресурсів 

5. Сприяння відкритому діалогу 
між місцевими громадами 
та підприємцями

1. Написання Кодексу етики 
підприємця із залученням широкого 
кола бізнес-спільноти

2. Проведення регулярних бізнес-
сніданків зі ЗМІ та підприємцями

3. Розвиток власних інформаційних 
проектів, як наприклад, «СУП 
в обличчях»

4. Організація щорічного форуму 
для підприємців SUP DAY FORUM

5. Промоція прозорого українського 
бізнесу за кордоном

1. Дотримання кращих практик 
корпоративного управління

2. Формування та впровадження 
політик комплаєнсу

3. Розвиток додаткових платних 
послуг та подій

4. Співпраця з міжнародними 
донорськими організаціями

5. Використання сучасних 
технологій в управлінні 

6. Залучення членів до процесів 
управління та підвищення 
ефективності Спілки

7. Відкриття трьох нових 
регіональних представництв

1. Створення сучасної 
комунікаційної платформи для 
членів Спілки: сайт, персональний 
кабінет, мобільний додаток

2. Запровадження програми 
лояльності

3. Безперервне вдосконалення 
існуючих проектів та продуктів 

4. Започаткування Премії СУП

5. Побудова міжнародної 
партнерської мережі

6. Створення «гарячої лінії» для 
підприємців. 
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