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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФЕДЕРАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ ДО 2020
___________________________________________________________________
Федерація роботодавців України (далі – ФРУ) утворена у 2002 році і
сьогодні є репрезентативним об’єднанням організацій роботодавців
України, членами якого є більше 80 галузевих і територіальних організацій
роботодавців. ФРУ представляє інтереси близько 8500 підприємств, які у
сукупності генерують 70% ВВП України і дають роботу понад 5 млн.
найманих працівників.
ФРУ визнана на міжнародному рівні, має стійкі контакти з міжнародними
організаціями бізнесу, такими як BUSINESSEUROPE, МКРОР, має 16
двосторонніх угод про співпрацю з організаціями роботодавців інших країн.
ФРУ тісно співпрацює з Міжнародною Організацією Праці, є підписантом
програми Гідної праці для України.
ФРУ є членом Міжнародної організації
Глобального Договору ООН в Україні.

роботодавців,

учасником

Будучи підписантом Генеральної Угоди про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових
відносин в Україні, ФРУ є офіційним представником роботодавців у
відносинах із Урядом та професійними спілками.

Наша місія
Представляти і захищати інтереси національного бізнесу на регіональному,
національному та міжнародному рівнях;
Сприяти
створенню
конкурентного
підприємництва в Україні;

середовища

Вести ефективний і сталий соціальний діалог.

для

розвитку

Наше бачення
В 2020 році Федерація Роботодавців України – це:
надійний захисник інтересів бізнесу як в Україні, так і поза її межами
потужний соціальний партнер національного рівня
сучасна організація роботодавців, яка динамічно розвивається

Наші цінності
Лідерство - ФРУ є провідним голосом вітчизняного бізнесу, що
представляє інтереси роботодавців в Україні і за її межами з метою
становлення сприятливого бізнес-середовища в Україні;
Відкритість – ФРУ є відкритою для питань та пропозицій як від своїх
членів, так від організацій, підприємств, що не є членами ФРУ, але
представляють інтереси бізнесу України;
Незалежність та аполітичність – ФРУ є незалежним від держави, будьякої політичної партії представником і захисником інтересів вітчизняного
бізнесу;
Компетентність і відповідальність – професійний апарат ФРУ
узагальнює знання та досвід членів організації, кращий міжнародний та
національний досвід, співпрацює з компетентними національними та
міжнародними експертами задля досягнення реалізації завдань;
Етичне ведення бізнесу – ФРУ поширює кращих практик корпоративної
соціальної відповідальності та відстоює запровадження етичних підходів
ведення бізнесу в Україні.

Наші стратегічні завдання
Створення в Україні конкурентного середовища, що базується на чесній
конкуренції, антимонопольних підходах, справедливій податковій політиці,
спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу та стимулювання
розвитку підприємництва;
Розвиток ефективного соціального діалогу задля сталого
економіки з метою покращання зайнятості та сприяння
відповідального підприємництва в Україні;

розвитку
розвитку

Формування позитивного іміджу роботодавця та зміцнення поваги до
приватної власності в суспільстві;
Розвиток ФРУ як сучасної організації роботодавців.

Наші переваги
Діяльність організацій роботодавців базується на спеціальному законі;
Інституційна присутність ФРУ у системній співпраці з Урядом України;
Найбільша національна організація роботодавців України, що має значне
галузеве та територіальне охоплення;
Розгалужена мережа міжнародних контактів.

Наші інтереси
Федерація роботодавців України бере учать у багатьох національних і
міжнародних проектах, ініціативах, присвячених, зокрема:
Взаємовідносинам бізнесу і суспільства:
Бізнес та права людини
Корпоративна соціальна відповідальність
Гендерні аспекти
Дотримання міжнародних трудових стандартів
Сприяння розвитку внутрішньої міграції працівників
Правила поводження з транснаціональними корпораціями
Збільшенню зайнятості:
Зменшення обсягів тіньової економіки
Розвиток навичок та професійна освіта
Молодіжна зайнятість та професійна орієнтація
Підтримка розвитку малого підприємництва
Соціальний захист та страхування
Охороні праці:
Безпека праці
Інспекція праці
Запобігання поширенню примусової праці

Боротьбі із негативними змінами клімату:
Зменшення негативних наслідків від природніх та техногенних катастроф;
Відповідальне ставлення до навколишнього середовища та боротьба із
змінами клімату, включно з розвитком альтернативної енергетики.

Наші послуги бізнесу
Інформування про актуальні проблеми бізнесу, проекти нормативних актів,
що становлять інтерес для бізнесу
Залучення до опрацювання проектів нормативних документів
Адвокація проблем бізнесу, лобіювання їх вирішення
Запрошення до участі у публічних заходах
Поширення досвіду реалізації кращих практик ведення бізнесу

Наші пріоритети розвитку
Посилення лобістської діяльності
Просування існуючих та створення нових послуг
Зростання кількості членів ФРУ
Фінансова стабільність
Покращення іміджу організації

