ГОЛОС
УКРАЇНСЬКОГО
БІЗНЕСУ
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ФРУ — ГОЛОС
УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
Заснована у 2002 році, Федерація успішно представляє та захищає
інтереси бізнесу як в Україні, так і на міжнародному рівні.
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→

Ми – найбільше та найвпливовіше об’єднання вітчизняного бізнесу.

→

ФРУ – це 8500 підприємств, які у сукупності генерують 70% ВВП України
і дають роботу понад 5 млн. людей.

→

Наші членські організації працюють у всіх регіонах України.

→

Ми допомагаємо бізнесу та владі почути та зрозуміти один одного.

→

Наші експерти беруть участь у всіх засіданнях Кабміну та урядових комітетів.

→

У Федерації працюють близько 20 комітетів та робочих груп

→

ФРУ є повноправним членом Міжнародної організації роботодавців.

→

Ми представляємо український бізнес на щорічній конференції Міжнародної
організації праці.

РОДИНА ФРУ
Ми об’єднуємо 119 галузевих і територіальних організацій
роботодавців, що представляють найбільш вагомі сектори
економіки України, серед яких:
• машинобудування

• IT-сфера

• автомобілебудування

• медіа-галузь

• металургія

• ПЕК

• аерокосмічна і оборонна
промисловість

• будівництво

• АПК
• хімічне виробництво

• медична та
мікробіологічна
промисловість

• транспортна сфера
та інфраструктура
• рітейл та логістика
• легка та харчова
промисловість
• ЖКГ
• сфера послуг

• туризм
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НАШІ НАЙБІЛЬШ АКТИВНІ
КОМПАНІЇ-ЧЛЕНИ

4
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МІСІЯ:
УСПІШНИЙ БІЗНЕС – УСПІШНА КРАЇНА

ВІЗІЯ:
Федерація консолідує зусилля бізнесу України, спрямовані на
• запровадження в Україні кращих світових практик ведення бізнесу
• поліпшення інвестиційного клімату, розвиток внутрішнього високотехнологічного
виробництва,
• створення нових та збереження існуючих робочих місць,
• підвищення статусу українських ділових кіл в країні і в світі,
• підтримку балансу інтересів суспільства, влади та бізнесу.

ЦІННОСТІ:
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Лідерство

Відкритість

Незалежність
та аполітичність

Компетентність
і відповідальність

Етичне ведення
бізнесу

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ОТРИМУЮТЬ НАШІ ЧЛЕНИ

→→

Представлення інтересів в органах влади. Висловлення позиції під час засідань

Уряду та урядових комітетів.
→→

Підтримка ініціатив на законодавчому рівні. Здійснюємо експертизу та

погодження нормативно-правових актів.
→→

Захист бізнесу під час заходів державного нагляду та контролю. Маємо відповідне

право, встановлене Законом «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права
і гарантії їх діяльності».
→→

Тристороння співпраця на національному та регіональному рівнях з органами

влади та профспілками.
→→

Нові можливості міжнародної кооперації та у інвестиційній сфері.

→→

PR та медіа-підтримка. Завдяки нам ваш бізнес стане ще більш впізнаваним.

А складні моменти не призведуть до репутаційних втрат.
→→

Організація заходів та зустрічей на місцевому, національному та міжнародному

рівнях.
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МОЖЛИВОСТІ В УКРАЇНІ
• ФРУ — єдине бізнес-об’єднання, експерти якого беруть участь у всіх засіданнях Кабінету Міністрів України та
урядових комітетів. Це дозволяє максимально оперативно реагувати на економічні виклики і доносити позицію
бізнесу безпосередньо Прем’єр-міністру та профільним міністрам.
• Ми є єдиним бізнес-об’єднанням в Україні, яке отримує від органів влади на погодження та експертизу всі
проекти нормативно-правових актів, що стосується формування та реалізації економічної політики і регулювання
соціальних та трудових відносин.
• На базі ФРУ створено і працює близько 80 консультативних органів, що взаємодіють з владними структурами.
• Наші регіональні об’єднання роботодавців делегують своїх представників до громадських органів обласних
державних адміністрацій України, обласних податкових, митних та інших служб. Це дозволяє забезпечити
цільність та контроль у відстоюванні інтересів бізнесу на всіх рівнях влади в Україні.

Ми працюємо, щоб голос
українського бізнесу чули
в Україні та у світі
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МОЖЛИВОСТІ У СВІТІ
• Ми є повноправним членом Міжнародної організації роботодавців і представляємо інтереси української
бізнесової спільноти у цій організації . Партнерами МОР є Світовий банк, СОТ, G20, МВФ та інші провідні
міжнародні організації).
• Федерація є постійним учасником заходів та імплементації конвенцій Міжнародної організації праці. Це дозволяє
українським роботодавцям брати безпосередню участь у встановленні міжнародних стандартів у сфері праці,
зайнятості, професійної підготовки, соціального забезпечення.
• Наші делегати є «голосом» українського бізнесу на щорічній конференції МОП. «Всесвітній парламент праці»
об’єднує понад 5000 делегатів — представників урядів, роботодавців і профспілок — зі 187 держав-членів.
• Ми проводимо регулярні робочі зустрічі з представниками BUSINESSEUROPE — неурядовою бізнес-асоціацією, що
представляє інтереси 39 національних бізнес-організацій в 34 європейських країнах.
• Ми є членом Дорадчої групи з питань торгівлі та сталого розвитку Україна-ЄС, що надає можливість моніторингу
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у цій сфері.
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МИ ЗАВЖДИ ВІДКРИТІ ДЛЯ
СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

→→ ФРУ від сторони українських роботодавців підписує Генеральну угоду і бере активну участь
у соціальному діалозі з Урядом та профспілками, забезпечуючи легітимність прийнятих
владою рішень з соціальної та економічної політики і трудових відносин в Україні.
→→ Представники ФРУ беруть участь у Платформі громадянського суспільства, що
передбачена Угодою про асоціацію України та ЄС з метою проведення моніторингу
виконання положень Угоди.
→→ ФРУ разом із Кабінетом Міністрів України та національними профспілками
представлена у Національній тристоронній соціально-економічній раді (НТСЕР) —
найвищому органі соціального діалогу у сферах формування економічно, соціальної та
трудової політики. Рішення, прийняті НТСЕР, є обов’язковими для розгляду органами
влади, профспілками та об’єднаннями роботодавців.
→→ Підприємства, які є нашими членами, врегульовують колективні трудові спори (конфлікти),
відповідно до закону, за допомогою Національної служби посередництва та примирення —
постійно діючого державного органу, що був утворений Президентом України.
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КОМІТЕТИ ФЕДЕРАЦІЇ
Ми виступаємо партнерами для наших членів у вирішенні проблемних питань
компанії або галузі.
Вирішити ці питання можна через приєднання до роботи комітетів ФРУ. Вони об’єднують представників членських
підприємств та об’єднань бізнесу, профільних експертів, які концентруються на певному напрямку або секторі економіки.
Комітети надають представникам компаній можливість вести прямий діалог із органами влади, формувати єдину позицію
та відстоювати інтереси підприємств і галузей.

Комітет з розвитку
промисловості

Комітет
надрокористування

Митний комітет

Комітет стратегічних
ініціатив

Комітет з питань
захисту бізнесу
та прав власності

Комітет з підтримки
експорту та залучення
інвестицій

Комітет міжнародного
співробітництва та
стратегічного партнерства

Комітет з охорони
навколишнього
природного
середовища

Комітет з
регіонального
розвитку

Комітет з питань
банківської та страхової
діяльності

Комітет з освіти
та розвитку трудового
потенціалу

Комітет транспорту
та логістики
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МАНІФЕСТ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
МИ, УКРАЇНСЬКІ РОБОТОДАВЦІ, УСВІДОМЛЮЮЧИ свою відповідальність за майбутнє України, РОЗУМІЮЧИ,
що успішну країну можна побудувати лише спільними зусиллями бізнесу, профспілок, влади та громадськості через
реалізацію стратегії прискореного економічного розвитку, БУДЕМО ДІЯТИ і ставимо перед собою та своїми однодумцями наступні завдання ЗАРАДИ ДОБРОБУТУ ДЛЯ ВСІХ:
ЗУПИНЕННЯ МАСОВОГО ВІДТОКУ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ. Відновлення людських
та трудових ресурсів. До 18 млн. зайнятого населення у 2030 році шляхом створення 2 млн. високопродуктивних робочих місць.
ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПІВ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ на рівні не нижче 7% у середньорічному вимірі за період 2020–2030 рр.
за рахунок реалізації комплексної стратегії прискореного економічного розвитку за доктриною української реіндустріалізації.
ПОСТУПАЛЬНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСТКИ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ВВП З 12,4% ДО 25% ДО 2030 р., визначення
Топ-100 конкурентних товарів для зовнішніх ринків та ТОП-50 національних промислових ініціатив.
ЩОРІЧНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ НА РІВНІ НЕ НИЖЧЕ 10% щорічно до 2025 р. та не нижче 5% з 2025 р. до 2030 р.
з метою досягнення рівня $110 млрд. на рік (2017 р. — $39,7 млрд.) — за рахунок збільшення частки несировинного експорту
(доведення частки експорту високотехнологічних галузей ІV–VІ технологічних укладів до 70% у загальному обсязі) шляхом
використання державою інструментів підтримки несировинного експорту (ефективне функціонування Експортно-кредитного
агентства, створення експортних переробних зон тощо).
ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ шляхом реалізації ідеї
«Купуй українське» та здійснення не менше, ніж 80% обсягів державних закупівель товарів, робіт та послуг українського походження.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТИМУЛІВ, які дозволять забезпечити щорічний приріст внутрішніх капітальних інвестицій
на рівні не нижче 15% щорічно до 2025 р. та не нижче 10% з 2025 р. до 2030 р. у доларовому еквіваленті з метою досягнення $85 млрд.
на рік (2017 р. — $16,9 млрд.), а також приріст надходження чистих прямих зовнішніх інвестицій на рівні не нижче 25% щорічно до 2025 р.
та не нижче 15% з 2025 р. до 2030 р. у доларовому еквіваленті з метою досягнення $31 млрд. до 2030 року (2017 р. — $2,6 млрд.).
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНОЮ ФУНКЦІЄЮ НБУ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА МАКСИМАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ.
Надання підприємствам реального сектору економіки доступу до дешевих кредитних ресурсів. Поетапне щорічне зниження облікової
ставки НБУ до 4–5% в 2025 році.
ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ КЛЮЧОВИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УГОД ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ та їх перегляд
в частині, що суперечить комплексній стратегії економічного розвитку за доктриною української реіндустріалізації.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ з метою встановлення конкурентних правил роботи
на ринках природних монополій (передусім ринки електроенергії, природного газу, залізничних перевезень, портових послуг
тощо).
ПЕРЕХІД ДЕРЖАВИ ДО ВИВАЖЕНИХ ПОДАТКОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ, що матиме на меті зменшення долі
перерозподілу ВВП через зведений бюджет принаймні до 25 % до 2030 р.
СПРАВЕДЛИВЕ СУДОЧИНСТВО, НЕПОРУШНЕ ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНВЕСТОРА
•
•
•

Термінове проведення реальної судової реформи, яка забезпечить справедливий, надійний та швидкий захист прав особи.
Боротьба з корупцією та ліквідація корупційних схем.
Термінове реформування системи контролюючих та правоохоронних органів у контексті захисту прав приватної власності,
особистої безпеки та зниження тиску на бізнес.

ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ОСВІТИ, СПРЯМОВАНОЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ РИНКУ ПРАЦІ ТА РОБОТОДАВЦІВ У
ПРОФЕСІЙНИХ КОНКУРЕНТНИХ КАДРАХ
•
•

•

Підвищення якості вищої та професійно-технічної освіти, орієнтація освітніх програм на потреби роботодавців та перспективи
розвитку ринку праці. Впровадження дуальної освіти.
Вплив та контроль роботодавців за формуванням та виконанням державного та регіонального замовлення на підготовку кадрів
та якістю освітнього процесу. Встановлення квот роботодавців у наглядових радах державних та комунальних закладів освіти.
Забезпечення академічної доброчесності.
Створення національної системи кваліфікацій, яка б відповідала сучасним потребам ринку праці.

ЗНЯТТЯ З РОБОТОДАВЦЯ ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВОГО АГЕНТА шляхом запровадження системи самостійної сплати податків та
зборів найманими працівниками.
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СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
Ми постійно зустрічаємося та спілкуємося з різними стейкхолдерами:
держорганами, політиками, міжнародними організаціями,
експертами, громадськими організаціями та ЗМІ.
Разом працюємо у комісіях та експертних групах, проводимо спільні заходи, тематичні дискусії,
засідання комітетів ФРУ, регіональні зустрічі, презентації спільних ініціатив, виставки та професійні
конкурси, складаємо рейтинги.
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Маємо партнерські угоди з
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Employers’
Confederation of Latvia

Estonian Employers‘
Confederation

Employers of Poland

Union «Atameken»
(Kazahstan)

Confederation
of British Industry

Georgian Employers’
Association

Mouvement des Entreprises
de France MEDEF

China Enterprise
Confederation

Employers’ Federation
of India

Manufacturers’
Association of Israel

The Confederation
of Danish Industry

The Republican Union of
Employers of Armenia

National Confederation of
Entrepreneurs (Employers’)
Organizations of Azerbaijan

Turkish Confederation
of Businessmen and
Industrialists(TUSKON)

Bulgarian Industrial
Association

РОБОТА ЗІ ЗМІ
Щорічно Федерація роботодавців, її проекти та експерти згадуються у понад 5 000 матеріалів провідних
українських та міжнародних ЗМІ.
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СОЦМЕРЕЖІ
Ми активно поширюємо інформацію про діяльність
ФРУ в соціальних мережах. Маємо 4000 підписників
у Facebook – без використання платної реклами,
лише за допомогою змістовного контенту та активної
участі наших членів.
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НАШІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ПРОДУКТИ
Дайджести найбільш актуальних подій ФРУ, вітчизняної та світової економіки, змін у законодавстві.
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