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Коаліція малого та середнього бізнесу 

Сумської області 

В 2010 - 2011 році Іченська Світлана Анатоліївна, лідер 
громадської організації «Спілка підприємців, орендарів та 
власників Сумської області», яка входить до складу 
Всеукраїнської коаліції малого та середнього бізнесу, взяла участі 
у навчанні Центру міжнародного приватного підприємництва 
(CIPE) «Розвиток потенціалу бізнес асоціацій в Україні». 

 



Міжнародна конференція 

Презентація Коаліції 
МСБ Сумської області на 
міжнародній конференції 
бізнес асоціацій.  
Вересень 2011, м. Київ 

http://sumymsb.ucoz.ru 



1. Спілка підприємців, орендарів та власників Сумської області. 

2. Сумська обласна громадська організація “Інститут публічного права”. 

3. Сумська міська організація роботодавців “Сумське об’єднання роботодавців”.  

4. «Сумське обласне відділення спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні».  

5. Сумська міська громадська молодіжна організація “Молодь та підприємництво”. 

6. Організація роботодавців “Асоціація підприємців та підприємств малого та 
середнього бізнесу м. Конотоп”. 

 
 

Ідея об’єднатись була підтримана              

6 громадськими організаціями 

підприємців Сумської області та 

19.08.2011 року створена Коаліція 

малого та середнього бізнесу 

Сумської області (підписаний 

меморандум про співробітництво 

між учасниками малого та 

середнього бізнесу). 



Зростання коаліції МСБ Сумської обл. 

 На 1 березня 2013 року до складу коаліції входять 9 громадських 
організацій підприємців Сумської області: представники м. Суми, м.Конотоп, 
м. Охтирка, смт. Недригайлів, м. Ромни. 

 

1. Спілка підприємців, орендарів та власників Сумської області. 

2. Сумська обласна громадська організація “Інститут публічного права”. 

3. Сумська міська організація роботодавців “Сумське об’єднання роботодавців”  

4. «Сумське обласне відділення спілки сприяння розвитку сільського зеленого 
туризму в Україні». 

5. Сумська міська громадська молодіжна організація “Молодь та 
підприємництво”. 

6. Організація роботодавців “Асоціація підприємців та підприємств малого та 
середнього бізнесу м. Конотоп”. 

7. Охтирська міська організація роботодавців «Діалог». 

8. Громадська організація «Спілка молодих підприємців Сумщини». 

9. ГО “Туристичний кластер  “Посулля”. 

 

 

 

 



За час існування Сумської коаліції, пройшли навчання 

за програмою «Розвиток потенціалу бізнес асоціацій»  

Центру міжнародного приватного підприємництва 

CIPE– 13 представників Сумської коаліції. 

 

 

 

 

 

 



Учасник  туристичного кластеру, молодий 
підприємець Роменського району, виробник 
сільськогосподарської продукції Дмитро 
Самофалов став  учасником  міжнародної  
програми  підготовки управлінських кадрів 
для підприємництва «Українська ініціатива» 
на початку  2013р. проходив стажування в 
Німеччині 



 

Провели адвокасі кампанію «Розвиток бізнесу – запорука 

стабільності Сумщини», в рамках якої проведено аналіз виконання 

програм підтримки малого підприємництва в Сумській області 

 

Проведено три  круглих столи : 

квітень 2012р..  

червень 2012р.,  

вересень 2012р. 

 



За підтримкою проекту Юнайтер 

проведено навчання членів Коаліції  щодо 

підвищення організаційної спроможності 

бізнес асоціацій Сумської області:  

3-х денний тренінг управління програмами та 

проектами та 2 –х денний тренінг побудови 

ефективної комунікації  бізнес асоціацій, 

Коаліції. 



Проект «5 вимог»  

Організації – учасники 

коаліції приймали участь в 

реалізації Всеукраїнського 

проекту « 5 Вимог»  

українського бізнесу до 

влади, під час якого 

представниками МСБ було 

сформовано основних  п’ять 

вимог бізнесу до кандидатів 

у депутати Верховної Ради 

України 



Експертами організацій – членів коаліції 

відслідковуються зміни в податковому законодавстві 

та готуються пропозиції від бізнесу до робочих 

групи КМУ, Держпідприємництва, комітетів 

Верховної ради України. 



У вересні 2012р. Проведено  науково – практичну 

конференцію:  «Кластерний  підхід до інноваційного 

управління  розвитком бізнесу та економіки в Сумському 

регіоні». 

Наслідком конференції 
стало створення першого  
в Сумській області 
Туристичного кластеру  
«Посулля» 

 



“Туристичний кластер  “Посулля” 

До складу групи ввійшли: Прокопченко 

О.Г. (ТГК “Старий млин”), Хорошаєва 

Н.М. (садиба “У Наталки”), Зімін Д.А. 

(Спілка СЗТ ), Самофалов Д (ТМ 

«Ромен фрут»), Іченська С.А (Коаліція 

МСБ), Іванова О.В. (тур оператор 

«Розова чайка»), Юрченко Ю.І. 

(перевізник), Абаровський І.К. 

(директор краєзнавчого музею смт. 

Недригайлів).  

 

12 січня 2013 року відбулося засідання 

ініціативної групи по створенню 

туристичного кластеру в Сумській 

області. 

 

На засідані було прийнято рішення про 

створення ТК «Посулля». 

Наступного дня пройшла апробація 

кластеру, на яку були запрошені 

підприємці області.  

 



Перший в Сумській області 

 «Туристичний кластер «Посулля» 

 



19 лютого 2013 року була створена ГО “Туристичний кластер  “Посулля” з метою 

розвитку культури, традицій, звичаїв, відродження історичної пам’яті, та духовного 

збагачення особистості, шляхом розвитку туристичної галузі в регіоні. 

 



Карта проекта туристичного кластеру “Посулля” 

http://posullya.at.ua 



Сумський бізнес клуб 

Представник коаліції Сорока 

Олександр створив перший 

діючий в м. Сумах бізнес 

клуб, що вже запустив 3 

молодіжних стартапи. Він 

активно працює з 

студентами Сумськіх Вузів. 
 

http://www.facebook.com/groups/sumbizclub 



«Фінасова грамотність» 

Молодіжні бізнес асоціації, що входять до складу 
коаліції активно поширюють знання про бізнес та 
підприємництво серед студентів профтехучилищ та 
ВУЗів. З 2012 року започаткували проект «Фінансова 
грамотність» для учнів 10-11 класів спільно з 
кафедрою фінансів СумДУ. 



Коаліція готує свою команду бізнес 

тренерів 

Мета – підвищити інституційну спроможність бізнес 
асоціацій Сумської області, активізувати бізнес 
середовище,  підготувати професійну групу тренерів – 
консультантів для бізнес асоціацій.  
 

До навчання приєднались наші колеги із 
Дніпропетровська Літвінов Олексій Володимирович, 
Дніпропетровська обласна громадська організація 
«Дніпропетровський координационно-экспертный 
центр по вопросам регуляторной политики» та Києва -  
Файзуллина Эльвира Маратовна,   Всеукраинская 
Ассоциация Консультантов по Управлению. 

 



За час існування коаліції розширилось коло представників МСБ України з якими 
зав’язались дружні та ділові стосунки: це коаліції МСБ  Криму, Вінницької, 
Донецької областей, кластери різних направлень Львівської обл., Запорізької обл.. 
та м. Севастополь. Налагоджено тісні дружні та ділові стосунки з представниками 
бізнесу Дніпропетровської, Чернігівської, Черкаської, Миколаївської, Харківської, 
Одеської, Запорізької областей,  м. Севастополь та АР Крим. 

 



Плани Коаліції на 2013-2015 рр. 

В грудні 2012 року проведена дводенна 

сесія стратегічного планування 

Коаліції на якій було розроблено та 

прийнято стратегічний план роботи 

Коаліції на 3 роки  



Плани Коаліції на 2013-2015 рр. 

1. Провести аналіз економічного стану МСБ Сумської області та розробити 
стратегічний план розвитку МСБ в Сумській області, організувати 
систему незалежного  моніторингу МСБ на Сумщині. 

2. Проведення «адвокасі» кампаній щодо поліпшення підприємницького 
середовища Сумщини. 

3. Регіональний тур по Сумській області щодо визначення проблем та 
пріоритетів розвитку МСБ. 

4. Спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру. 

5. Розвиток інфраструктури малого та середнього бізнесу (кластер 
«Посулля», бізнес інкубатор, бізнес клуби (центр мікрокредитування 
стартапів), банк інвестиційних проектів, твіннінгові програми). 

6. Навчання та розвиток підприємництва (школа молодого підприємця, 
інформаційно – консалтинговий центр, конференції, відкриті семінари, 
тренінги).  

7. В перспективі розробка та впровадження  Закону України «Про 
спеціальний  інвестиційно - податковий  режим в  Сумській області». 

 

 

 

 



Запрошуємо до співпраці 

http://sumymsb.ucoz.ru 


