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Цей звіт виходить у вкрай непростий, але вод-
ночас дуже цікавий для нашої держави період. 
2019-й став роком повного перезавантаження 
країни. Україна отримала нового Президента, 
нову Верховну Раду, новий Уряд. А також нові 
ризики та можливості у політичній, економічній та 
соціальній сферах.

Для нашої країни це ризики як внутрішні, так 
і зовнішні. Зовнішні — це торговельна війна та 
уповільнення глобальної економіки. Внутрішні – 
війна на Сході, трудова міграція з України, сиро-
винна економіка, яка вразлива до потенційної 

кризи. Всі ці та багато інших важливих питань, 
що потребують миттєвого реагування, постають 
перед нами та країною.

Ми розуміємо, що сьогодні Україні необхідна 
стратегія розвитку у новому глобальному світі. І 
вітчизняні роботодавці, які завжди мали широкі 
горизонти планування та довгострокове бачення 
перспектив розвитку, готові у цьому допомогти 
країні та новій амбітній владі.

Бізнес завжди був тією рушійною силою, яка 
витягувала Україну зі скрутного становища та 

ШАНОВНІ ДРУЗІ, КОЛЕГИ ТА ПАРТНЕРИ!

В житті ми часто говоримо, що рік іде за два. Коли Ви перегорнете ці 
сторінки та згадаєте або побачите, скільки усього ми разом змогли 
зробити, думаю, Ви зі мною погодитесь. 
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стимулювала рухатися далі. Відповідальність, 
яку на нас покладено, не дає нам права залиша-
тися осторонь не лише питань власне ведення 
бізнесу, а й складних економічних та соціальних 
процесів, які сьогодні відбуваються у нашій кра-
їні. Цей рік не став виключенням. 

Ми презентували широкій громадськості та полі-
тикам наш Маніфест роботодавців, який фак-
тично і є конкретним планом економічного роз-
витку країни, написаним реальним бізнесом. 
Його мета – дати поштовх економіці, створити 
нові робочі місця, такі умови, за яких українці 
будуть залишатися жити і працювати в Укра-
їні. Але для того, щоб план економічного роз-
витку, викладений у Маніфесті, став реальні-
стю, він повинен лягти на стіл кожного політика, 
урядовця, чиновника. Успішну країну можливо 
побудувати лише спільними зусиллями бізнесу, 
профспілок, влади та громадськості. Тож закли-
кали усіх однодумців приєднуватися до нашої іні-
ціативи та стати її співавторами.

Підписали нову тристоронню Генеральну угоду  з 
профспілками та Урядом на 2019-2021 рр. Подія, 
безумовно, є ключовою з точки зору розвитку та 
функціонування соціального діалогу, який фор-
мує напрямок розвитку країни. Вдалося підготу-
вати досить збалансований документ, до якого 
увійшло багато з ініціатив нашого Маніфесту та 
який у кінцевому підсумку спрямований на роз-
виток вітчизняної економіки, зайнятості та підви-
щення рівня соціальних стандартів для кожного 
окремого працівника. Тобто маємо вже й інстру-
менти реалізації нашої стратегії розвитку. 

Аналітичний центр Федерації, створений у парт-
нерстві з Конфедерацією промисловості Данії,  
здійснив аналіз функціонування нової моделі 
ринку електричної енергії, наслідки для промис-
ловості та надав свої рекомендації та пропозиції 
щодо виправлення ситуації.

Під час наради під головуванням Президента 
України за нашою участю було напрацьовано 
механізми, що вже зменшили тарифи на електро-
енергію для промислових споживачів. В  резуль-
таті спільної роботи Офісу Президента, Уряду 
та ФРУ прийнято постанову, яка дозволила зни-
зити вартість електроенергії для промисловості 
на на 195,6 грн/МВт∙год за рахунок зниження на  
62,7 % тарифу для Укренерго на послуги з пере-
дачі електроенергії вже з 1 вересня.

Завдяки активній позиції Федерації, Уряд при-
йняв важливе рішення, яке дозволяє нашим 
виробникам комбайнів, тракторів, обприскува-
чів та іншої складної техніки, які беруть участь у 
державній програмі часткової компенсації вар-
тості сільськогосподарської техніки і облад-
нання вітчизняного виробництва, отримати 
додатковий час, щоб реалізувати інноваційні 
проекти, освоїти сучасну компонентну базу для 
виробництва та поступово підвищити рівень 
локалізації. Прийнято відповідну постанову, 
яка  стане потужним стимулом для залучення 
іноземних інвестицій у сільгоспмашинобуду-
вання та перенесення закордонними компа-
ніями частини технологічних процесів в Укра-
їну. А вітчизняні виробники зможуть зберегти та 
створити нові робочі місця та збільшити надхо-
дження до бюджетів всіх рівнів.

ФРУ провела традиційний, вже V Податковий 
форум. Представники Верховної Ради України, 
Секретаріату Кабінету Міністрів, Мінфіну, Мінеко-
номрозвитку, ДФС, інших органів влади, підпри-
ємств – платників податків, науковці, експерти 
обговорили пріоритети податкової політики, 
дотримання балансу інтересів держави та біз-
несу, шляхи детінізації економіки, міжнародні 
соціальні та регіональні аспекти оподаткування 
та багато інших важливих тем.

Федерація роботодавців представлятиме Україну 
у WorldSkills International. Це дуже впливова міжна-
родна асоціація, до якої входять 74 країни. Її метою 
якої є підвищення статусу і стандартів професійної 
підготовки та кваліфікації, популяризація робітни-
чих професій через проведення міжнародних зма-
гань. Це найбільші такі змагання в світі. І ми разом 
із нашими однодумцями тепер зможемо зробити 
для профосвіти та профорієнтації ще більше! Регіо-
нальний відбір плануємо провести у кожній області 
в жовтні-листопаді. Змагання національного 
WorldSkills Ukraine відбудуться навесні 2020 року.

І це – лише кілька пунктів з довжелезного пере-
ліку наших досягнень у цьому році, який ще й 
близько не добіг кінця. Читайте,  далі ми про все 
розповідаємо детальніше.

Але роботи в нас з вами менше не стало і у най-
ближчому майбутньому, вочевидь, не стане. Кра-
їна і світ змінюються і ми маємо змінюватися 
разом із ними, а якщо хочемо наздогнати світових 
конкурентів, то зміни необхідно випереджати. 
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Що, на наш погляд, є найголовнішим?

Маємо створити умови для стабільного еконо-
мічного розвитку, за яких рівень зростання ВВП 
перевищив би 7 % — тоді Україна стане країною 
з економікою, що динамічно розвивається, і буде 
привабливою для інвесторів.  

Для цього необхідні умови, комфортні для вироб-
ництва на території України, а не для експорту вже 
готових товарів з-за кордону. Потрібна системна 
підтримка вітчизняного виробника, зокрема,  
шляхом вдосконалення системи публічних заку-
півель. 

Потребує кардинальних змін грошово-кредитна 
політика. Нацбанк повинен  сприяти економіч-
ному зростанню та зайнятості в країні. Необхідно 
припинити фінансові спекуляції із залученням 
коштів під ОВДП за завищеними процентними 
ставками, покращити ситуацію із кредитуванням 
реального сектору економіки та знизити облікову 
ставку НБУ. 

Вкрай потрібні зрозумілі умови ведення бізнесу та 
гарантії захисту прав власності, насамперед від 
рейдерства. Ефективне регулювання ринку моно-
полій, легалізація тіньових ринків та боротьба з 
корупцією, приватизація державних активів та 
ринок землі також мають бути серед ключових прі-
оритетів на шляху до модернізації країни.

У кінцевому підсумку такі зміни стимулювати-
муть зростання економіки, а відповідно, зупинять 
масову міграцію людей з України. Прогнозуємо, що 
реалізація наших ініціатив дозволить за п’ять років 
створити понад мільйон нових робочих місць. 

На жаль, поки що ми не побачили ініціатив та 
інструментів нової влади, які б дозволили це зро-
бити, хоча така мета й задекларована.

Шанс ще є. Але для цього сформований робото-
давцями порядок денний економічного розвитку 
країни на базі Плану модернізації України, Мані-
фесту роботодавців та законодавчих ініціатив, 
які ми маємо, повинен стати порядком денним 
реформи країни та роботи Уряду і Верховної Ради.

 Погоджуся з Президентом, який сказав, що наразі 
ми всі маємо шанс увійти в історію, питання лише 
в тому, як саме. Дуже хочеться, щоб наступні п’ять  
років увійшли в історію України як час докорінних 
змін задля ДОБРОБУТУ ДЛЯ ВСІХ!

ДМИТРО ОЛІЙНИК 
Голова Ради Федерації роботодавців України
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Консолідація зусиль бізнесу України, 
спрямованих на поліпшення інвести-
ційного клімату, розвиток внутрішнього 
високотехнологічного виробництва, 
створення нових та збереження існую-
чих робочих місць, підвищення статусу 
українських ділових кіл в країні і в світі, 
а також підтримку балансу інтересів 
суспільства, влади та бізнесу. 

+ Лідерство

+ Відкритість

+ Незалежність та аполітичність

+ Компетентність і відповідальність

+ Етичне ведення бізнесу

МІСІЯ 

БАЧЕННЯ ЦІННОСТІ

УСПІШНИЙ БІЗНЕС – 
УСПІШНА КРАЇНА
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ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ (ФРУ) – 

НАЙБІЛЬШ ВПЛИВОВЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ 

ЗАСНОВАНА У 2002 РОЦІ, ФЕДЕРАЦІЯ 17 РОКІВ УСПІШНО ПРЕДСТАВЛЯЄ 

ТА ЗАХИЩАЄ ІНТЕРЕСИ БІЗНЕСУ ЯК В УКРАЇНІ, ТАК І НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ. 

Ми об’єднуємо понад 100 галузевих і територіальних організацій роботодавців, 

що представляють найбільш вагомі сектори економіки України, серед яких: 

 � машинобудування
 � автомобілебудування
 � металургія
 � аерокосмічна і оборонна промисловість
 � АПК
 � хімічне виробництво
 � IT-сфера
 � медіа-галузь
 � ПЕК
 � медична та мікробіологічна промисловість
 � будівництво

 � транспортна сфера та інфраструктура
 � рітейл та логістика
 � легка та харчова промисловість
 � туризм
 � ЖКГ 
 � сфера послуг 

ФРУ представляє 
інтереси близько 

 8500
підприємств 

які у сукупності 
генерують 

 70 % 
ВВП України 

і дають роботу  
понад 

 5 млн.
людей.
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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 задля ДОБРОБУТУ ДЛЯ ВСІХ:

У 2019 РОЦІ ФЕДЕРАЦІЯ ПРЕЗЕНТУВАЛА ШИРОКІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА 

ПОЛІТИКАМ МАНІФЕСТ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ. ЦЕ – 13 «ЗА» УКРАЇНСЬКИХ 

РОБОТОДАВЦІВ, КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ МИ СТАВИМО ПЕРЕД СОБОЮ ТА 

СВОЇМИ ОДНОДУМЦЯМИ. ДОЛУЧАЙТЕСЯ!

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 екс-

порту 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).
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ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКО-

НОМІКИ шляхом реалізації ідеї «Купуй українське» та здійснення не менше, ніж 80% обсягів дер-

жавних закупівель товарів, робіт та послуг українського походження.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТИМУЛІВ, які дозволять забезпечити щорічний при-

ріст 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 досяг-

нення $31 млрд. до 2030 року (2017 р. — $2,6 млрд.).

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, при-

родного 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 добро-
чесності. 

• 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.



Як українцям залишитися жити та працювати в Україні?» — 
відповіді саме на це питання містить Маніфест роботодавців, який 
керівництво ФРУ, власники провідних українських підприємств — її 
членів, експерти та представники ЗМІ обговорили під час презента-
ції документу у ЛІГАБізнесІнформ.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ 
МАНІФЕСТУ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

Маніфест роботодавців — конкретний план економічного 
розвитку, написаний реальним бізнесом

5
лютого 2019
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Маємо не просто документ, 
а програму дій, написану безпо-
середньо українськими підпри-
ємцями, зазначили учасники 
дискусії. Її мета — дати поштовх 
економіці Україні, створити нові 
робочі місця, такі умови, за яких 
українці будуть залишатися 
жити і працювати у рідній країні.

Федерація постійно реагує 
на виклики перед вітчизня-
ною економікою. Адже пер-
ший Маніфест роботодавців 
було видано 2011 року і багато з 
його завдань було реалізовано. 
Йдеться, наприклад, про зни-
ження майже удвічі ставки ЄСВ, 

упровадження автоматичного 
відшкодування ПДВ, суттєве 
скорочення видів господарської 
діяльності, що підлягають ліцен-
зуванню, прийняття Митного 
кодексу та Закону про «єдине 
вікно» на митниці.

2015 року ФРУ був підготовле-
ний комплексний План модер-
нізації України. Новий Мані-
фест роботодавців є логічним 
продовженням цього доку-
менту, скоригованим відпо-
відно до реалій сьогодення. 
Це конкретний план економіч-
ного розвитку країни, який охо-
плює всю систему економіки 

та містить інструменти реалі-
зації кожного з його 12 пунктів.

Учасники круглого столу нео-
дноразово наголошували: 
для того, щоб план економіч-
ного розвитку, викладений 
у Маніфесті, став реальністю, 
він повинен лягти на стіл кож-
ного політика, урядовця, чино-
вника. Успішну країну можливо 
побудувати лише спільними 
зусиллями бізнесу, профспі-
лок, влади та громадськості. 
Тож роботодавці закликали 
усіх однодумців приєднува-
тися до їх ініціативи та стати її 
співавторами.
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Наші лідери

КЕРІВНИЦТВО ФЕДЕРАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

Стратегічне керівництво діяльністю організації здійснює Президія Ради ФРУ, до складу якої входять 
власники великих промислових підприємств та керівники об’єднань бізнесу у ключових галузях еко-
номіки України.

ДМИТРО ОЛІЙНИК

Голова Ради ФРУ
Голова Всеукраїнського об’єднання 
організацій роботодавців «Федерація 
роботодавців скляної промисловості»

ГОЛОВА 
РАДИ ФРУ
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ВІТАЛІЙ 

АНТОНОВ 

ПАТ «Концерн 
Галнафтогаз» 

«Промислова компанія 
«Пожмашина»

Федерація металургів 
України

ПрАТ «Єврокар»

ПрАТ 
«Концерн-Електрон»

ТОВ «Агромат» АТ «У.П.Е.К» Союз хіміків України

ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД» Концерн «Nicmas» Агропромисловий 
холдинг «Астарта-Київ»

Корпорація 
«УкрІннМаш»

ЮРІЙ  

БУБЕС

ЯКІВ  

ГРИБОВ 

СЕРГІЙ 

БІЛЕНЬКИЙ 

АНАТОЛІЙ 

ГІРШФЕЛЬД

ВІКТОР  

ІВАНЧИК 

ОЛЕГ  

АВЕР’ЯНОВ 

СЕРГІЙ 

ВОЙТЕНКО

ГРИГОРІЙ 

ДАШУТІН

ОЛЕГ  

БОЯРИН 

ОЛЕКСІЙ 

ГОЛУБОВ

ВІТАЛІЙ 

НЕМІЛОСТІВИЙ 

ПРЕЗИДІЯ РАДИ ФРУ
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ПРЕЗИДІЯ РАДИ ФРУ

ОЛЕКСАНДР 

ОЛІЙНИК 

БОРИС  

РАЙКОВ 

СЕРГІЙ  

ТІГІПКО 

ПЕТРО  

ПИЛИПЮК

СЕРГІЙ  

СИПКО 

ПАВЛО  

ШТУТМАН 

ВАЛЕРІЙ  

ПЕЧАЄВ 

ВОЛОДИМИР 

СЕМИНОЖЕНКО 

ВАЛЕНТИН 

ШЕВЕТОВСЬКИЙ 

ВОЛОДИМИР 

ПРИХОДЬКО 

ОЛЕКСАНДР 

СОКОЛОВСЬКИЙ 

ДАНІ  

ШУФАНІ 

ТОВ НВП «Херсонський 
машинобудівний 
завод»

АТ «Лекхім» СП ТОВ 
«Модерн-Експо»

ПАТ «Крюківський 
вагонобудівний завод»

Черкаське обласне 
об’єднання 
роботодавців

Науково-технологічний 
комплекс «Інститут 
монокристалів»

група компаній 
«Agrofusion»

група компаній 
ТК-Group

ТОВ «Група ТАС» ПАТ «Харківський 
плитковий завод»

ПрАТ «Гідросила Груп», 
ПрАТ «Ельворті Груп»

ТОВ «Варіант Агро Буд»
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Унікальні інструменти 
впливу в Україні

Експерти ФРУ беруть участь у всіх засіданнях Кабінету 
Міністрів України та урядових комітетів 

Це дозволяє висловлювати позицію роботодавців щодо проектів 
законів та актів Уряду, актуальних для бізнесу питань перед Прем’єр-
міністром та профільними міністрами.

Протягом 2018 року внесено пропозиції щодо врегулювання питання на ринку публічних заку-
півель, надрокористування, державної допомоги суб’єктам господарювання, питань тариф-

ного захисту, боротьби з контрабандою та тіньовим обігом товарів тощо.

ФРУ – бізнес-об’єднання, експерти якого працюють 
у складі Експертно-апеляційної ради з питань 
ліцензування при Державній регуляторній службі

Це унікальний орган державно-приватного партнерства для 
досудового вирішення суперечок у сфері ліцензування.

Станом на 1 листопада 2019 року:

Задоволено 44 скарги підприємців (або 49,4% від усіх скарг) на дії органів ліцензування щодо анулю-
вання ліцензій, їх видачі та переоформлення.

Відмовлено у погодженні позапланових перевірок суб’єктів господарювання на звернення органів 
ліцензування у 289 випадках (або у 50,7% від надісланих звернень)
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Керівництво ФРУ увійшло до складу Міжвідомчої комісії з 
питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному 
поглинанню та захопленню підприємств 

Комісія розглядає факти порушень прав інвесторів, незаконного 
поглинання та захоплення підприємств, порушення земельного 
законодавства та готує пропозиції про формування і реалізацію 
відповідної державної політики. До складу групи також включено 
міністрів та керівників державних служб, НАБУ, СБУ, Генеральної 
прокуратури, голів профільних комітетів Верховної Ради, народних 
депутатів.

Комісія при Мінсоцполітики з надання/ненадання 
погоджень на проведення позапланових перевірок 
Держпраці за скаргами фізичних осіб. 

В рамках роботи Ради здійснюється захист компаній від ризику 
необґрунтованих позапланових перевірок за зверненнями фізичних 
осіб. Кількість таких перевірок у середньому на рік складає приблизно 
160 тисяч.

Представники членських компаній ФРУ входять 
до керівного складу Національного комітету 
з промислового розвитку 

Основною завданням роботи Комітету є розвиток інноваційної 
складової вітчизняної промисловості, підтримка національного 
виробника на ринку публічних закупівель, вдосконаленням податкових 
механізмів підтримки українських промисловців та нарощування 
виробництва товарів з високою доданою вартістю. 
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Унікальні інструменти 
впливу у Світі

ФРУ — єдине від України бізнес-
об’єднання – повноправний 
член Міжнародної організації 
роботодавців 

До МОР входять об’єднання бізнесу з понад 
150 країн світу.

ФРУ — «голос» українського 
бізнесу на щорічній конференції 
Міжнародної організації праці

«Всесвітній парламент праці» об’єднує понад 
5 000 делегатів — представників урядів, робото-
давців і профспілок — зі 187 держав-членів Між-
народної організації праці. Наша безпосередня 
участь у цих щорічних конференціях дозволяє 
українським роботодавцям брати участь у роз-
робці конвенцій та рекомендацій, а також міжна-
родних стандартів у сфері праці, зайнятості, про-
фесійної підготовки, соціального забезпечення.

Маємо добрі партнерські 
відносини з BUSINESSEUROPE — 
організацією, яка представляє 
найбільші бізнес-об’єднання 
34 країн-членів ЄС, ЄАВТ та 
Східної Європи.

Співпрацюємо з об’єднаннями бізнесу різних країн світу

Наш партнер в Європі – 
Європейський соціально-
економічний комітет, який 
інтегрований в структуру управління 
Євросоюзу.
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Його діяльність буде спрямовано на про-
ведення досліджень в актуальних для 
членів Федерації та економіки країни 
сферах. До нашої команди приєднуються 
нові фахівці з багаторічним досвідом 
роботи у сфері захисту економічної кон-
куренції та державної допомоги суб’єк-
там господарювання, інвестиційного 
бізнесу, податкового законодавства, 
макроекономічного аналізу. 

Також будемо розвивати В2В контакти 
між членами ФРУ та DI, реалізовувати 
інвестиційні проекти в Україні та про-
екти промислового аутсорсінгу. 

Дякуємо нашим данським партнерам 
за можливість посилення наших регі-
ональних організацій. Плануємо роз-
робити для них стратегії розвитку, 
рекомендації щодо налагодження соці-
ального діалогу на регіональному рівні. 
Буде створено інтерактивну платформу 
для обміну інформацією, здійснено 
брендінг, розробку та оновлення сайтів 
для пілотних регіональних організацій. 

Вважаємо вкрай важливим є обмін досві-
дом українських роботодавців з Конфе-
дерацією промисловості Данії щодо вза-
ємодії з соціальними партнерами. Адже 
досвід Данії доводить, що особливого 

Найсвіжішій приклад нашої ефективної співпраці 
з іноземними об’єднаннями бізнесу

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ 
ТА КОНФЕДЕРАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ДАНІЇ 
ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ 

Ключова мета співпраці — посилення ролі приватного сектору в створенні спри-
ятливих умов для ведення бізнесу та представленні інтересів роботодавців на всіх 
рівнях. У рамках угоди створено Аналітичний центр економіко-правових досліджень 
та прогнозування ФРУ. 
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успіху досягають ті європейські країни, 
де має місце постійний соціальний діа-
лог, а розроблення реальної соціаль-
но-економічної політики погоджується з 
роботодавцями та профспілками.

Вже у липні цього року українські робо-
тодавці з Волині, Донеччини, Черка-
щини та експерти ФРУ мали можливість 
попрацювати у центральному офісі 
наших партнерів — Конфедерації про-
мисловості Данії — у Копенгагені.

Розповіли  про наші членські організа-
ції, дізналися багато нового від наших 
данських колег.

А повчитися є чого. Адже DI — одне 
із найпотужніших об’єднання про-
мисловців. Його членами є з близько 
11 000 приватних підприємств у сфері 
виробництва, торгівлі та послуг, що 
охоплюють більшість галузей.

Разом з нашими данськими колегами 
говорили про стратегію розвитку ефек-
тивної організації роботодавців. Про 
щоденний менеджмент та довгостро-
кове планування. Виклики та можливо-
сті для членських організацій. Про те, що 
ми разом маємо зробити для реалізації 
нашого спільного проекту в Україні. 

Також у Копенгагені делегація Федерації 
роботодавців зустрілася з Надзвичай-
ним та Повноважним Послом України 

в Данії Михайлом Видойником. Обго-
ворювали стан та перспективи реалі-
зації стратегічних угоди про співпрацю 
між Федерацією роботодавців Укра-
їни та Конфедерацією промисловості 
Данії. Зокрема, активізацію взаємодії 
між українським та данськими бізнесом, 
пошук нових інструментів для подальшої 
кооперації. Посол України в Данії відзна-
чив зростаючу зацікавленість данських 
виробників до нашої країни. 

Восени Гендиректор та представники 
Аналітичного центру ФРУ здійснили 
робочий візит до DI. Під час візиту від-
бувся обмін досвідом роботи учасників 
робочих зустрічей та підбито перші під-
сумки співпраці в рамках проекту. 

Однією з найважливіших тем для обго-
ворення було досвід DI у здійсненні 
оцінки бізнес клімату у відповідних муні-
ципалітетах. Як наголошували пред-

ставники DI, успішним цей проект став 
для них лише завдяки тісній співпраці з 
представниками бізнесу відповідного 
муніципалітету, адже він базується на 
оцінці та баченні саме представниками 
бізнесу відповідного муніципального 
бізнес середовища. 

Федерація роботодавців України при-
йняла рішення з наступного року реалі-
зувати аналогічний проект в Україні.
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ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФРУ НЕ ПРИМУСИЛИ НА СЕБЕ ДОВГО ЧЕКАТИ

На численні прохання бізнесу, Федераціія на основі опитування своїх 
підприємств – членів із різних галузей здійснила аналіз перших тижнів 
функціонування нової моделі ринку електроенергії, представила його та 
озвучила свої рекомендації та пропозиції щодо виправлення ситуації. 
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У робочій нараді взяли участь близько 70 вели-
ких промислових підприємств – споживачів елек-
тричної енергії, представник Президента в Уряді 
Андрій Герус, генеральний директор Директо-
рату енергетичних ринків Міністерства енерге-
тики та вугільної промисловості Ольга Буславець, 
представники Національної комісії, що здійснює 
регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг, Антимонопольного комітету України, 
генеруючих компаній, постачальників. 

Голова Ради ФРУ Дмитро Олійник зазначив – робо-
тодавці «за» ринок електроенергії, але не за такий 
ринок, перші результати роботи якого продемон-
струвало наше дослідження за два тижні липня.

Для виправлення ситуації, що склалася, Феде-
рація Роботодавців виступила зі своїми пропо-
зиціями.

В результаті спільної роботи Офісу Президента, 
Уряду та ФРУ було напрацьовано механізми, що 
допоможуть зменшити тарифи на електроенер-
гію для промислових споживачів майже на 20 %.

Зокрема, прийнято постанову про внесення змін до 
порядку ПСО на ринку електроенергії, яка дозволить 
знизити вартість електроенергії для промисловості.

30 серпня НКРЕКП знизило тариф для Укре-
нерго на послуги з передачі електроенергії до 
116,54 грн/МВт∙год, який набере чинності з 
1 вересня поточного року. Тариф знижено на 
195,6 грн/МВт∙год або 62,7 %.

ДМИТРО ОЛІЙНИК

Збільшення ціни спричинило глобальні ризики для роботи укра-
їнської промисловості, оскільки високі ціни на електроенергію 
не дозволяють забезпечити конкурентоспроможність вітчизня-
ної продукції. Середньозважена ціна, яку ми аналізували з 1 липня 
зросла для промисловості на 25%. Якщо не буде відповідних 
рішень Уряду та НКРЕКП зростання може скласти ще плюс 10%. 
Така ситуація є особливо критичною для підприємств, у собіварто-
сті продукції яких електроенергія складає понад 30%.



 2019

24

Комітети

КОМІТЕТИ

Комітети об’єднують представників членських підприємств та об’єднань бізнесу, профільних екс-
пертів, які концентруються на певному напрямку або секторі економіки. 

Комітети надають можливість представникам компаній вести прямий діалог із органами влади, фор-
мувати єдину позицію та відстоювати інтереси підприємств і галузей.

З РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

РОБОЧІ ГРУПИ

Державні закупівлі

Промисловий розвиток

Технічне регулювання

Виробничі інновації

З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ 
БІЗНЕСУ ТА ПРАВ 
ВЛАСНОСТІ

З ПІДТРИМКИ 
ЕКСПОРТУ 
ТА ЗАЛУЧЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙ

НАДРО-
КОРИСТУВАННЯ

ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

МИТНИЙСТРАТЕГІЧНИХ 
ІНІЦІАТИВ

ТРАНСПОРТУ 
ТА ЛОГІСТИКИ

З ОСВІТИ ТА 
РОЗВИТКУ 
ТРУДОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ

З ПИТАНЬ 
БАНКІВСЬКОЇ 
ТА СТРАХОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

З ПИТАНЬ 
ЕНЕРГЕТИКИ

З ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА

Ми виступаємо партнерами для наших членів у вирішенні проблемних 
питань компанії або галузі. Вирішити ці питання можна через приєднання 
до нашої платформи з лобіювання інтересів бізнесу перед органами влади.
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Лідери комітетів ФРУ

Керівник Митного комітету 
Президент Української асоціації 
кераміки, генеральний директор 
компанії «Агромат»

Керівник Комітету транспорту 
та логістики

Керівник Комітету з розвитку 
промисловості 
Почесний голова Корпорації «УкрІннМаш» 
(Екс-заступник міністра промислової 
політики України 2007–2011 рр.)

Керівник Комітету з питань захисту 
бізнесу та прав власності 
Співголова Експертної Ради Фонду 
розвитку конкуренції

Заступник керівника Комітету з 
питань захисту бізнесу та прав 
власності

Керівник Комітету 
надрокористування 
Голова Наглядової Ради ПАТ 
«Харківський плитковий завод»

Заступник керівника Комітету 
надрокористування 
Голова правління Кам’янець 
Подільського ПАТ «ГІПСОВИК»

Керівник Комітету з підтримки 
експорту та залучення інвестицій 
Голова Всеукраїнського об’єднання 
організацій роботодавців «Федерація 
роботодавців автомобільної галузі» 
Голова Наглядової ради ПрАТ «Єврокар»

Перший заступник керівника 
Митного комітету 
Екс-голова Державної митної 
служби України, 2009–2010 рр.)

СЕРГІЙ 
ВОЙТЕНКО

СЕРГІЙ 
СЕЛІВАНОВ

ВІТАЛІЙ 
НЕМІЛОСТІВИЙ 

ОЛЕКСАНДР 
МЕЛЬНИЧЕНКО 

ОЛЕГ 
ВАЧАЄВ

ВАЛЕНТИН 
ШЕВЕТОВСЬКИЙ 

ВОЛОДИМИР 
ПОСТОВИЙ

ОЛЕГ  
БОЯРИН

АНАТОЛІЙ 
МАКАРЕНКО 

Керівник Комітету з освіти та розвитку 
трудового потенціалу 
Голова Кіровоградського обласного 
об’єднання організацій роботодавців 
Власник ПАТ «Ельворті» та ПАТ «Гідросила» 

ПАВЛО 
ШТУТМАН
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Компанії – члени ФРУ

Концерн «Nicmas»

ПрАТ «Київстар»

ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД»  
(ТМ Nemiroff) 

Група компаній 
«Agrofusion»  

(ТМ «Інагро»)

Холдинг Global Spirits

ПАТ «СКФ Україна»

ПрАТ «Українська 
страхова компанія «Княжа 

Вієнна Іншуренс Груп»

ПрАТ «Єврокар»

Агрохолдинг 
«UkrLandFarming»

Промислова компанія  
«Пожмашина»

Агропромисловий 
холдинг «Астарта-Київ»

ТОВ «Одек Україна»

Керамічна група  
«Голден Тайл»

ІГ «УПЕК»

Костопільський 
завод скловиробів

ПрАТ ВО  
«Стальканат-Сілур»

Корпорація «УкрІннМаш»

ПАТ НВЦ 
«БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ»

ПАТ «Ельворті» 

СП ТОВ «Модерн-Експо»

ЯКІ НАЙБІЛЬШ АКТИВНО ВЗАЄМОДІЯЛИ З ФЕДЕРАЦІЄЮ У 2019
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Корпорація 
«Інтеррибфлот»

Група компаній Метінвест

ПрАТ «Карлсберг Україна»

ТОВ «Кромберг енд 
Шуберт Україна»

ТОВ «Завод «Карат-
Ліфткомплект»

ТОВ «Дельта Вілмар СНД»

ТОВ «АТЕМ груп»

Група ТАС

ТОВ «Аурум Груп»

ТОВ «Промислово-
технічна компанія 

«Агромат»

Група компаній 
Текстиль Контакт

ПрАТ «Богуславська 
сільгосптехніка»

ПАТ «Гідросила Груп»

ПрАТ «Ветропак 
Гостомельський 

Склозавод»

МСП «Ніка-Тера»

ТОВ НВП «Херсонський 
машинобудівний завод»

Промислово-будівельна 
група «Ковальська»

Концерн «Електрон»

ПАТ «Крюківський 
вагонобудівний завод»

АТ «Лекхім»

Group DF

OKKO Group
ПрАТ «Філіп Морріс 

Україна»

ТОВ «Варіант Агро Буд»
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НОМІНАЦІЯ  
«ЕКСПОРТ БЕЗ 

КОРДОНІВ»

«Костопільский завод скловиробів»

Гортаючи сторінки історії Костопіль-
ського склозаводу, дивуєшся, наскільки 
тернистим і водночас зоряним був його 
шлях у різні періоди свого існування. 
Незважаючи на складні для економіки 
країни періоди, не згасав вогонь в печах 
ПрАт «Костопільський завод скловиро-
бів», не закривалися цехи.

Щодоби на Костопільскому заводі скло-
виробів на експорт відправляється 
700 тис. пляшок. Продукцію українських 
скловиробників із задоволенням при-
ймають у 18 країнах, серед яких Угор-
щина, Білорусь, Іспанія, Португалія, 
Латвія, Литва, Молдова, Словаччина, 
Болгарія, Грузія, Азербайджан, Туреч-
чина, США, Естонія, Австрія тощо.

Завдяки інвестиціям та професійно-
сті колективу, підприємство наростило 
обсяги продаж склотари на експорт, 
частка якого в загальному об’ємі про-
даж склала понад 60%.

«Богуславська сільгосптехніка»

Чи може підприємство з невеликого 
мальовничого міста Богуслав кинути 
виклик провідним світовим виробникам 
сільгосптехніки та виготовити само-
хідний оприскувач — унікальну техніку, 
аналогів якої в Україні немає?

На «Богуславській сільгосптехніці» і вия-
вилося, що конкурувати цілком мож-
ливо. На заводі розпочали виробляють 
агрегат, який поєднав в собі устатку-
вання для захисту рослин та енергетич-
ний засіб на одному шасі.

Наразі тут працюють над завданням 
локалізації виробництва на 60%.І гідно 

ЩОРІЧНА ПРЕМІЯ ФРУ 
Ukrainian Employers Awards

Ми відзначаємо нагородами Федерації людей, 
організації та компанії, які реальними справами сприяють 
розвитку бізнесу та соціальної відповідальності в Україні. 
Нові робочі місця, інноваційна продукція, екологічні 
програми – все це наші номінанти! Переможцями 
номінацій Ukrainian Employers Awards-2019 стали:
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конкурують зі світовими виробниками! 
Український самохідний оприскувач 
охоче купують у Молдові, Казахстані, 
Білорусі, Польщі, Словаччині, Румунії, 
Литві, Латвії, Естонії та інших країнах, 
де він допомагає фермерам захистити 
та виростити врожаї.

НОМІНАЦІЯ 
«ЗА РОЗВИТОК 

СОЦІАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА»

«Метінвест Холдинг»

В Україні за підтримки «Метінвесту» 
нещодавно завершився перший етап 
Всеукраїнського конкурсу професій-
ної майстерності WorldSkills Ukraine 
2019, який допомагає впроваджувати 
кращі міжнародні практики у навчання, 
сприяє підвищенню профорієнтації 
молоді, престижності робітничих про-
фесій та профосвіти.

Сотні хлопців та дівчат завдяки Worldskills 
отримали квиток у професійне майбутнє 
саме вдома, в Україні! 

З 2016 року це — наймасштабніші зма-
гання з робітничих професій, на які 
«Метінвест» витратив біля 16 млн грн., 
стали невід’ємною частиною української 
системи освіти та молодіжного життя. 

Компанія системно інвестує в розвиток 
соціальних проектів, в тому числі освіт-
ніх: щорічні стипендіальні програми, 
екскурсії з профорієнтації, створення 
та облаштування STEM-лабораторій та 
багато іншого

«Доообра ферма»

Протягом п’яти років власники ком-
панії «Доообра ферма» подорожу-
вали по всьому світу, переймаючи дос-
від у найкращих сироварів, збирали 
рецепти сирів у пошуках свого — іде-
ального! Повернувшись на Батьківщину 
молоді хлопці змінили столицю на неве-
личке село в Богуславському районі 
Київської області і роблять з нього сто-
лицю сирної моди в Україні!

«Доообра ферма» випускає 9 видів 
сирів, які нічим не поступаються євро-
пейським взірцям сирної моди.Фер-
мери все роблять особисто: власноруч 
обробляють землі, доглядають тварин, 
доять молоко і виготовляють продукцію.

Досвід «Доооброї ферми» — яскравий 
досвід соціального підприємництва, 
а саме дбайливого ставлення до рід-
ної землі, створення робочих місць для 
праці за покликом душі.

НОМІНАЦІЯ 
«КРЕАТИВНА ІНДУСТРІЯ»

Golden Tile Ceramic Group

Якщо ще декілька років тому на світо-
вих виставках кераміки ви запитали б, 
яка кераміка найбільш відома в світі, 
то більшість людей відповіли, що італій-
ська або іспанська.

Але, насправді, час змінюється, і сьо-
годні українська кераміка успішно виграє 
боротьбу за смаки споживачів, як в Укра-
їні так і на ринках десятків країн світу.

З керамікою дизайн-студії Golden Tile 
Ceramic Group ви можете відчути себе 
на узбережжі старої доброї Англії в стилі 
мінімалізм, пройтися по підлозі з поляр-
ного дубу будинку вікінгів, чи відчути 
себе патрицієм Давнього Риму в мар-
мурі античного палацу. Більш тисячі 
колекцій в різних кольорах та стилях, і 
все це зроблено українськими руками з 
української глини.

Географія продажів «ГОЛДЕН ТАЙЛ» 
охоплює близько 30 країн світу — 
Австрію, Бахрейн, Бельгію, Болгарію, 
Великобританію, Німеччину, Угорщину, 
Естонію, Ізраїль, Канаду, Швейцарію, 
Південну Корею ті інші. І це лише старт 
довгої дороги до перемоги.
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НОМІНАЦІЯ «СВІТОВІ 

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ»

Nemiroff

Українці дійсно креативна нація! У кого 
ще могла виникнути ідея поєднати 
горілку, мед і перець, щоб отримати  
міцний напій?

«Українська медова з перцем» від 
Nemiroff протягом багатьох років кори-
стується незгасною популярністю і 
навіть стала візитною карткою нашої кра-
їни. Nemiroff — це міжнародний бренд з 
українським корінням.«Ти обрав — свiт 
пiдтримав», «Україна — світові»…

Щороку компанія піднімає планку і 
у 2020 році цілиться в топ-5 світо-
вих горілчаних брендів. Уже сьогодні 
Nemiroff займає третє місце за обсягом 
продажів в Duty Free & Travel Retail. 

Майже кожна друга пляшка горілки, що 
йде на експорт — це Nemiroff.

Світові стандарти якості — АО «ФЕД»

Чи пам’ятаємо ми, що Україна є одним 
із світових лідерів, який володіє косміч-
ними технологіями та входить в п’ятірку 
провідних їх розробників? Насправді, є 
компанії, що не тільки зберегли компе-
тенції, але й активно їх розвивають.

За ініціативи АО «ФЕД» створено Інно-
ваційний аерокосмічний кластер «Меха-
троніка» — альянс українських підпри-
ємств і науковців, які співпрацюють 
у сфері створення сучасних авіаційних і 
космічних систем.

Європейське космічне Агентство вже 
котрий рік поспіль активно використо-
вує розробки та агрегати ФЕДа на своїх 
ракетоносіях!

ФЕД експортує свою продукцію на 
ринки Євросоюзу, Китаю, Південної 
Кореї, Індії, ОАЕ, США та Канади. 

І ми впевнені, що через 10 років в кожній 
європейській і американській космічній 
ракеті буде частинка знань і продукції з 
Харкова!

НОМІНАЦІЯ «СВІТОВІ 

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ»

Асоціація звірівників України

У 60 роках минулого сторіччя хутрові 
фабрики України вже були лідерами 
серед європейських виробників хутра. 
Загортали в «м’яке золото» Австрію, 
Угорщину і увесь СРСР. Сьогодні усе 
повертається!

Наші компанії продають хутро на найбіль-
ших світових аукціонах Данії, Фінлянді, 
США та Канади. Саме за якість найви-
щого гатунку — українських хутрови-
ків люблять та поважають в усьому світі! 
В цьому році 7 із 8 українських виробників 
хутра отримали сертифікацію.

До 2021 року вітчизняні хутровики пла-
нують досягти рівня від 3% до 5% від 
обсягу світового ринку! Це означає 
залучення нових інвестицій, не тільки 
внутрішніх, але і закордонних в розмірі 
не менше $ 500 млн. І усе за завдяки 
людям, які вірили в успіх!

НОМІНАЦІЯ: 
«ПАТРІОТИЗМ 

З ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ» 

Варіант Агро Буд

Сімейний бізнес Саіда та Данила 
Шуфані без перебільшення можна наз-
вати патріотичним. Адже важко не 
вважати патріотами бізнесменів, які, 
незважаючи на всі перешкоди, розви-
вають та створюють в Україні виробни-
цтво з високою доданою вартістю. 

Ще кілька років тому їм пропонували 
перевести виробництво у сусідні країни. 
Але бізнесмени на це не пристали й про-
довжують створювати нові робочі місця 
та сплачувати податки в Україні.

На рахунку вітчизня-
ної машинобудівної 
компанії, яка виро-
бляє обладнання для 
елеваторів, універ-
сальні дощувальні 
машини та при-
чіпну техніку, понад 
2 0 0  з б у д о в а н и х 
об’єктів в України. 

Виробляють сертифіковане обладнання, 
марковане знаком СЕ («європейська від-
повідність»). Підприємство забезпечує 
робочими місцями 530 людей.
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НОМІНАЦІЯ 
«ЗА ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ 

ТА ІННОВАЦІЇ»

UKRAVIT

Компанія UKRAVIT — найбільший вітчиз-
няний виробник засобів захисту рослин 
і мікродобрив — за 20 років роботи на 
українському ринку впровадила велику 
кількість інноваційних рішень для агра-
ріїв. Саме UKRAVIT почав крок за кро-
ком повертати Україні позиції експор-
тера засобів захисту рослин.

Унікальний «Інститут здоров’я рос-
лин» — це оснащені за останнім сло-
вом техніки лабораторії, де замов-
ник — аграрна компанія може отримати 
результати досліджень ґрунтів за вміс-
том поживних речовин та елементів 
та рекомендації на заплановану уро-
жайність певної культури!

UKRAVIT забезпечує комплексну під-
тримку клієнтів упродовж всього вироб-
ничого циклу: від дослідження ресур-
сів господарства на найрізноманітніші 
показники до аналізу якості та безпеч-
ності вирощеної продукції. І вже сьогодні 
науковці «Інституту здоров’я рослин» 
входять до робочої групи Global G. A.P. 
в Україні, яка визначає стандарти якості 
продуктів харчування по всьому світу.

Крюківській вагонобудівний завод

Коли на київському вокзалі ви сідаєте 
у швидкісний поїзд, вам може здатися, 
що ви у Хюндаї. Аж ні! Ми вже давно вмі-
ємо робити залізничний транспорт який 
дуже легко переплутати з найкращими 
закордонними аналогами. Швидкісні 
поїзди КВБЗ вже не один рік найсклад-

нішими з точки зору інфраструктури 
маршрутами успішно перевозять паса-
жирів Україною!

Українські «Тарпани» - високоінтелекту-
альний продукт вітчизняних конструк-
торів, продукція з високою доданою 
вартістю. Вона піднімає економіку та 
імідж країни на новий рівень. 

Регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 – 
третій поїзд у родині моторвагонного 
рухомого складу від КВБЗ і другий серед 
дизель-поїздів. Він - потужний, екологіч-
ний, економічний. І просто красивий! 

На сьогодні пробіг електропотягу «Тар-
пан» складає 1,8 млн.кілометрів, а 
дизель поїзду ДПКр-3 — 700 000 кіло-
метрів. Це підтверджує надійність та 
відповідність цих потягів світовим стан-
дартам!

НОМІНАЦІЯ  
«СУЧАСНІ ІНЖИНІРИНГОВІ 

РІШЕННЯ ТА ПРОЦЕСИ»

«Тріада Лтд Ко»

Чи може український виробник стати 
надійним партнером світовим вироб-

никам роботів і робоферії, таким як 
Yaskawa, Abicor Binzel та іншим? «Тріада 
Лтд Ко» довела, що може! 

Підприємство має 27-річний досвід 
роботи в промисловому секторі, який 
дозволив реалізувати надскладні про-
екти на різних підприємствах, почина-
ючи з машинобудівної галузі і закінчу-
ючи авіакосмічною.

Її власний R&D центр, займається 
дослідженнями і впровадженням 3D 

та аддитивних технологій з металу.

Усі реалізовані компанією проекти з 
унікальними технологіями зварювання 
дозволили досягти збільшення вироб-
ництва у 5–10 разів при 100% якості.

НОМІНАЦІЯ 
«ПОПРИ КРИЗУ»

Пожмашина

До 2009 року в селищі Ладан Черні-
гівської області поступово «вмирало» 
відомче підприємство з виробництва 
пожежно-рятувальної техніки. Таких 
унікальних заводів на території колиш-
нього СРСР було всього 3 і один з них — 
в Україні.

Інвестувавши майже 300 млн гривень, 
Олег Авер’янов дав поштовх новому 
етапу життя Виробничої компанії «Пож-



 2019

32

машина». Сьогодні під його керівниц-
твом працює майже 1000 людей, біль-
шість з яких місцеві мешканці, які 
продовжують справу своїх батьків.

Рятувальники МНС виїжджаючи на 
виклики на пожежних машинах з Черні-
гівщини впевнені в якості та надійності 
української техніки!  

Продукція «Пожмашини» також кори-
стується заслуженим попитом в країнах 
Азії, Закавказзя, Близького Сходу .

Аурум Груп

Як пережити кризу? Можна чекати кра-
щих часів. А можна сміливо йти на ризик, 
відкривати нові виробництва та ринки 
та диверсифікувати бізнес. Саме так вчи-
нили в Aurum Group, яка розвиває під-
приємства у різних секторах економіки, 
у тому числі і промислові, які після 2014–
2015 років опинилися у важкому еконо-
мічному стані.

Аурум Груп вклала кошти у Свеський 
насосний завод. Підприємство, засно-
ване 1870 року, ледь животіло. Наразі 
завод, на якому Група встановила нову 

формувальну лінію, є виробником понад 
200 найменувань насосного устатку-
вання, яке працює в багатьох галузях 
вітчизняної економіки та країнах ближ-
нього та дальнього зарубіжжя.

Аурум Груп відновила роботу одного із 
п’яти приватних вагонобудівних заво-
дів — Дизельного заводу (м. Кривий Ріг), 
який розпочав випуск магістральних пів-
вагонів та зерновозів. Та інвестувала 
близько 200 млн. грн. власних коштів 
у будівництво нових вагонів.

Завершений проект з відкриття вагоно-
ремонтного депо у Кривому Розі, най-
потужнішому регіоні України за обся-
гами залізничних перевезень.

НОМІНАЦІЯ 
«ЗА ЕКОЛОГІЧНУ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

«Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод»

На БХФЗ повністю впроваджені євро-
пейські та міжнародні стандарти як 
щодо якості фармацевтичної продукції, 
так і екологічного менеджменту. Викиди 
з 15 очисних споруд ідуть у встанов-
лені фільтри, за рахунок чого викиди в 
атмосферне повітря взагалі відсутні! 
Ведеться суворий облік утворених від-
ходів, розмежований збір та сортування 
у місцях їх утворення. 

В чому успіх системи екологічного 
управління? В тому, що до цієї справи 

залучений персонал всіх рівнів та під-
розділів на чолі з керівництвом. Тому 
для збереження довкілля та підвищення 
відповідальності за охорону довкілля усі 
працівники підприємства навчаються 
поводженню з відходами та відчува-
ють особисту відповідальність за чисте 
повітря, а, значить, за здорове життя.

«Кременчуцький завод технічного 
вуглецю»

Якщо подорожуючи літаком по світу ви 
сідаєте в BOEING, BOMBARDIER або 
EMBRAER, дуже вірогідно, що шасі 
вашого літака вироблені компанією 
MISHLEN з продукції Кременчуцького 
заводу технічного вуглецю. 90 відсотків 
продукції КЗТВ йде на експорт, підтвер-
джуючи її високу якість та надійність  

Але здоров’я робітників підприємства 
та екологія рідного міста не менш важ-
лива для компанії, ніж перемоги на сві-
тових ринках. На впровадження при-
родоохоронних заходів у 2018–2019 р. 
підприємством витрачено близько 
30 млн грн. Зокрема, заходи зі змен-
шення використання природного газу в 
котлах-утилізаторах на 90% дозволили 
не тільки економити природний газ, але 
й сприяли зменшенню викидів в атмос-
ферне повітря в п’ять разів! 

Як жартують на підприємстві, сьогодні 
повітря навколо КЗТВ нічим не відріз-
няється від повітря в міських парках рід-
ного міста. 
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ЗАХОДИ, ОРГАНІЗОВАНІ ФЕДЕРАЦІЄЮ ТА ЗА УЧАСТІ 

ПРЕДСТАВНИКІВ ФРУ НА ЗОВНІШНІХ МАЙДАНЧИКАХ

ФРУ у цифрах

37
засіданнях Уряду 

71 
Організовані Федерацією 
заходи 

693 
Заходи за участі представників Федерації на зовнішніх майдан-
чиках (з урахуванням участі представників Федерації у засідан-
нях Кабміну та урядових комітетів, а також враховуючи постійну 
роботу експертів ФРУ в засіданнях парламентських комітетів, 
робочих групах при ЦОВ)

у понад 100
міжвідомчих групах та комісіях

76
засіданнях Урядових комітетів

КЕРІВНИЦТВО ФРУ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У 

ФЕДЕРАЦІЮ ПРЕДСТАВЛЕНО 
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61
Резолюції та рішення Уряду 
щодо ініціатив і звернень ФРУ

98 
Нових підприємств долучилися 
до Федерації через роботу у  
комітетах

550
листів та звернень до ФРУ 
від влади та бізнесу

172 
Успішно вирішених  
питань

321 
Звернень ФРУ з актуальними 
для бізнесу проблемами до 
влади 

13
об’єднань приєдналося 
до Федерації

510
нормативно-правових 
актів пройшли експертизу 
в Федерації

4935
згадувань в пресі 

98 %
з них позитивні 
та конструктивні

ПОКАЗНИКИ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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ФРУ у цифрах

У 2019 році керівництво та експерти Федерації роботодавців України 
здійснили візити до 10 країн та 14 регіонів України. 
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Разом із бізнесом, місцевою владою, експертами та журналістами ми брали участь у 
міжнародних заходах та зустрічах, зустрічалися з політиками, регіональними та місцевими 
об’єднаннями роботодавців, відвідували провідні підприємства, проводили виставки і 
конкурси, презентації та дискусії, підбивали підсумки рейтингів.



Приклади успішної 
реалізації пріоритетів 
ФРУ у 2019
РОЗВИТОК 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
ТА ЗАЛУЧЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙ

Захист інтересів промислових спо-
живачів в умовах запровадження 
нової моделі ринку електроенергії 

Федерація здійснила аналіз функціону-
вання нової моделі ринку електроенер-
гії за перші тижні його роботи, предста-
вила його та озвучила свої рекомендації 
та пропозиції щодо виправлення ситуа-
ції із значним зростанням вартості елек-
троенергії для промислових споживачів з 
1 липня 2019 р.

Голова ради Федерації роботодавців 
Дмитро Олійник взяв участь у нараді під 
головуванням Президента України, під 
час якої було напрацьовано механізми, 
що допоможуть зменшити тарифи на 
електроенергію для промислових спожи-
вачів майже на 20 %.

В результаті спільної роботи Офісу Пре-
зидента, Уряду та ФРУ 21.08.2019 при-
йнято постанову про внесення змін до 
порядку ПСО на ринку електроенергії, 
яка дозволить знизити вартість елек-
троенергії для промисловості.

30.08.2019 НКРЕКП знизило тариф для 
Укренерго на послуги з передачі елек-
троенергії до 116,54 грн/МВт∙год, який 
набере чинності з 1 вересня поточ-
ного року. Тобто тариф знижено на 
195,6 грн/МВт*год або 62,7 %

Ще одним досягненням наполегливої 
та послідовної роботи стало зниження з 
1 жовтня тарифу Укренерго на послуги 

з диспетчерського (оперативно-техніч-
ного) управління до 8,04 грн/МВт∙год 
або на 10 % та зміни тарифів на розпо-
діл електроенергії для всіх розподіль-
них компаній.

За результатами нашої роботи, сумарне 
зниження рівня тарифів на послуги з 
передачі та диспетчерське управління 
вартість електроенергії становлять при-
близно 60 %.

Створення умов для підвищення 
рівня локалізації складної сільгосп-
техніки та стимулювання попиту 
на сільськогосподарську техніку 
вітчизняного виробництва

Завдяки активній позиції ФРУ та Націо-
нального комітету з питань промисло-
вого розвитку прийнято постанову, яка 
дозволяє нашим виробникам комбайнів, 
тракторів, оприскувачів та іншої складної 
техніки, що беруть участь у державній 
програмі часткової компенсації вартості 
сільсько господарської техніки і облад-
нання вітчизняного виробництва, отри-
мати додатковий час, щоб реалізувати 
інноваційні проекти, освоїти сучасну 
компонентну базу для виробництва та 
поступово підвищити рівень локалізації. 

За 2 роки завдяки державній програмі 
часткової компенсації вартості сіль-
ськогосподарської техніки і облад-
нання вітчизняного виробництва: 

 � кількість машинобудівників, які при-
йняли в ній участь, зросла з 44-х під-
приємств до 180-ти; 

 � аграрії придбали 4000 одиниць якіс-
ної української сільгосптехніки 

 � бюджет отримав понад 1,5 млрд. грн. 
лише ПДВ від реалізації техніки 
в рамках програми; 

 � за оцінками Федерації роботодавців 
України та Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, створено 
до 5000 нових робочих місць.

Але, незважаючи на те, що Бюджетним 
кодексом України до 2021 року перед-
бачено державну підтримку на при-
дбання аграріями вітчизняної сільгосп-
техніки, з проекту  бюджету на 2020 рік, 
підготовленого до першого читання,  
видатки  на підтримку сільгосптоваро-
виробників було вилучено.

Завдяки широкомасштабній кампанії, 
розгорнутій ФРУ на підтримку збере-
ження програми компенсації, вдалося 
повернути до держбюджету 2020 зазна-
чені видатки.  Процес має завершити 
перерозподіл коштів по напрямках під-
тримки, тож робота триває.

Забезпечення кредитування реаль-
ного сектору економіки 

Федерація провела у прямому ефірі 
дискусію Батл Думок «Промисловці 
проти НБУ», за участю 40 власників та 
керівників провідних підприємств Укра-
їни, представників Ради НБУ та експер-
тів. За її підсумками визначили основні 
вимоги бізнесу до влади щодо фор-
мування грошово-кредитної полі-
тики для забезпечення збільшення 
кредитування реального сектору 
економіки, економічного зростання та 
максимальної зайнятості.

Того ж тижня Національний банк Укра-
їни ухвалив рішення знизити облікову 
ставку до 17%. На 12 грудня вона зни-
зилася вже до 13,5%.

Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб, аудиту якого вимагають робото-
давці, змінив керівника.
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Підвищення конкурентоспроможно-
сті та залучення інвестицій у промис-
ловий сектор

У квітні 2019 року ФРУ ініційовано 
перед КМУ відновлення розробки про-
екту Закону України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо 
підвищення конкурентоздатності про-
мислових підприємств України». Про-
ект передбачає залишати до 80 відсо-
тків нарахованого земельного податку 
у розпорядженні промислових підпри-
ємств та використовувати їх на капі-
тальні інвестиції.

Створення прозорого ринку при-
родного газу для промислових спо-
живачів

За результатами звернень ФРУ 
22.04.2019 р. Мінпаливенерго подано 
на громадське обговорення проект 
Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо створення 
передумов для запровадження розра-
хунків та балансування на ринку при-
родного газу в одиницях енергії» (дифе-
ренціація вартості газу в залежності від 
його якості) 

Запровадження державних про-
грам часткової компенсації варто-
сті дорожньої техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва

Спільно з Національним комітетом про-
мислового розвитку розроблено та 
проходить узгоджувальні процедури 
проект постанови КМУ «Про внесення 
змін до Порядку спрямування коштів 
дорожнього фонду» (щодо Порядку 
спрямування коштів для організації 
забезпечення розвитку виробничих 
потужностей дорожніх організацій).

Спрощення та здешевлення умов 
під’єднання бізнес-абонентів до 
електричних мереж 

Підтримка прийняття проекту Закону 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо сприяння 
розвитку промисловості, інвестицій-

ної діяльності, захисту та гарантування 
прав і законних інтересів суб’єктів під-
приємницької діяльності» № 6671 від 
06.07.2017 (очікує повторного першого 
читання).

НКРЕКП зупинено впровадження при-
йнятих нових порядку і методики нестан-
дартного підключення до електромереж. 

Розробка законодавчої бази пріо-
ритетності розвитку промислового 
виробництва в Україні 

Продовжується робота з лобіювання 
проекту Закону України «Про промис-
лову політику». 

Принципова та фахова позиція ФРУ 
стосовно законодавчого формування 
подальших шляхів розвитку вітчизня-
ного промислового виробництва зна-
йшла дієву підтримку у Національному 
комітеті промислового розвитку. У спів-
праці ФРУ з Національним комітетом 
двічі було повернуто на доопрацювання 
проект Стратегії розвитку промисло-
вості, розроблений МЕРТ. Наразі вона 
доопрацьовується з урахуванням про-
позицій Федерації.

Створення законодавчих умов для 
функціонування централізованих 
закупівельних організацій у сфері 
державних закупівель

15 березня 2019 року набула чинності 
постанова КМУ «Про особливості ство-
рення та діяльності централізованих заку-
півельних організацій» від 27 грудня 2018 
року № 1216, ініційована ФРУ у 2018 році.

Удосконалення порядку отримання 
витягів про нормативно-грошову 
оцінку землі для сільськогосподар-
ських виробників 

За ініціативи ФРУ ДФС спільно з Держ-
геокадастром сільгоспвиробникам у 
2019 році надано можливість подання 
декларацій із наявними у власників/
користувачів відомостями про норма-
тивну грошову оцінку земельних діля-
нок з подальшим поданням уточненої 
декларація в міру отримання витягів 
про нормативну грошову оцінку ділянок 
та передбачено не застосування різно-
манітних санкцій до власників та корис-
тувачів земельних ділянок сільсько-
господарського призначення щодо дій, 
пов’язаних із використанням витягів про 
нормативну грошову оцінку земельних 
ділянок відповідної категорії земель. 
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Збільшення частки продукції віт-
чизняних виробників у закупівлях 
ПАТ «Укрзалізниця»

У ФРУ відбулася серія нарад за участю 
провідних фахівців ПАТ «Укрзалізниця» 
і представників промислових підпри-
ємств-постачальників продукції та запас-
них частин залізничникам щодо вирі-
шення ПАТ «Укрзалізниця» стратегічних 
проблемних питань заміщення імпортних 
запчастин. Передусім — продукції вироб-
ництва Російської Федерації.

За результатами таких нарад і прове-
дення прямих консультацій спеціаліс-
тів товариства та промислових підпри-
ємств відпрацьовано  питання наявності 
у замовника та виробників конструктор-
ської документації, порядку та умов її 
передачі підприємствам, внесення змін 
до документації, розроблення, пого-
дження та визначення технічних вимог, 
надання замовником зразка при від-
сутності конструкторської документації, 
здійснення процедури закупівлі і т.п.

ПАТ «Укрзалізниця» надала ФРУ пере-
лік 230 позицій (575000 одиниць) для 
імпортозаміщення у 2019 році.

Забезпечення стабільної роботи 
лікеро-горілчаної галузі

За зверненням Федерації до КМУ та за 
підсумками спільної прес-конференції 
ФРУ, провідних виробників лікеро-го-
рілчаної продукції, ДФС та ДП «Укр-
спирт» відновлено постачання спирту 
етилового підприємствам галузі. 

ПОКРАЩЕННЯ 
УМОВ ЗОВНІШНЬОЇ 
ТОРГІВЛІ ТА СПРИЯННЯ 
ЕКСПОРТУ

Запровадження в Україні статусу 
уповноваженого економічного опе-
ратора, створення можливості для 
його отримання підприємствами

Розробка законодавства з приєд-
нання України до Спільної транзит-
ної процедури ЄС/ЄАВТ (NCTS)

ФРУ послідовно лобіювала якнайш-
видше прийняття законопроекту про 
функціонування авторизованих еко-
номічних операторів (АЕО). Адже він є 
життєво необхідним, щоб спростити 
ведення ЗЕД для відповідального біз-
несу та для ефективної роботи нової 
Державної митної служби України. А 
також - законопроектів «Про режим 
спільного транзиту та запровадження 
національної електронної транзитної 
системи» та «Про внесення змін у Мит-
ний кодекс України щодо захисту прав 
інтелектуальної власності при пере-
міщенні товарів через митний кордон 
України». Всі ці документи вже підпи-
сано Президентом.

Моніторинг змін у товарній номен-
клатурі з метою внесення пропози-
цій щодо актуальних змін до УКТЗЕД

Направлено звернення до Комітету ВРУ 
з питань податкової та митної політики 
щодо прискорення розгляду та прий-
няття проекту Закону «Про Митний 
тариф України» № 7306 для актуаліза-
ції Митного тарифу до версії 2017 року. 
Прийняття закону дозволить вирішити 
складнощі у описі та кодуванні товарів 
сільськогосподарської галузі, хімічної 
галузі, деревообробної та текстильної 
промисловості та інших.

Збільшення квот на безмитну 
поставку українських товарів до ЄС

Федерація роботодавців стане платфор-
мою для поєднання зусиль експорте-
рів-аграріїв, Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерства аграрної 
політики та продовольства та Держпрод-
споживслужби у просуванні українських 
товарів на ринку Євросоюзу та питан-
нях перегляду та зміни квот на аграрну 
продук цію, що експортується до ЄС. У 
ФРУ відбулась нарада за участю пред-
ставників всіх згаданих сторін щодо під-
готовчої роботи по перегляду розмі-
рів відповідних квот. У ній взяли участь 
близько 30 компаній-членів Федерації, 
які представляли весь аграрний ринок 
тих товарів, що квотуються.

Захист внутрішнього ринку 
від імпорту 

 За зверненням ФРУ до Уряду та народ-
них депутатів Верховна Рада України 
17 травня 2019 року скасувала подат-
кову пільгу – звільнення від сплати ПДВ 
при імпорті трансформаторів потуж-
ністю понад 10 тис. КВт, яка спричиняла 
значну шкоду національному виробнику. 

Ініційовано удосконалення Порядку 
державної реєстрації агрохімікатів іно-
земного виробництва, дозволених для 
використання в Україні.

Розвиток вітчизняного виробництва 
мінеральних добрив 

ФРУ за підсумками робочих нарад з Мін-
агрополітики, Аграрним фондом, членами 
Комітету ВРУ з питань аграрної політики 
спільно з роботодавцями хімічної галузі 
та аграрними асоціаціями напрацьо-
вано та надано на розгляд Уряду пропо-
зиції із забезпечення сільгоспвиробників 
мінеральними добривами вітчизняного 
виробництва.

Ініційовано пілотний проект з розміщення 
державного замовлення на виробництво 
мінеральних добрив із залученням ресур-
сів природного газу українського видо-
бутку для 100% забезпечення потреб 
сільгоспвиробників, впровадження меха-
нізму компенсації ставок за кредитами 
для споживачів вітчизняних мінеральних 
добрив, відновлення роботи ПАТ «Одесь-
кий припортовий завод», передбачення в 
державному бюджеті на 2020 рік фінансу-
вання часткової компенсації сільгоспви-
робникам вартості мінеральних добрив 
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вітчизняного виробництва у сумі від 
1 млрд грн., проекти забезпечення сиро-
виною з виробництва калійних, комплек-
сних добрив. 

За підсумками робочої зустрічі керівни-
ків провідних українських підприємств-
вироб ників добрив, аграріїв, пред-
ставники МінАПК, Аграрного фонду, 
трейдерів, організованої ФРУ та Союзом 
хіміків направлено звернення до Кабінету 
міністрів України про вжиття невідклад-
них заходів щодо недопущення суттєвого 
підвищення ціни на газ для вітчизняних 
виробників добрив, забезпечення ста-
більного фінансування Аграрного фонду, 
захисту внутрішнього ринку з врахуван-
ням інтересів аграріїв для досягнення 
добросовісного його розподілу між вітчиз-
няними та іноземними виробниками.

 «Промисловий безвіз»

Проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо імплементації актів законо-
давства Європейського Союзу у сфері 
технічного регулювання» № 10183 при-
йнято в другому читанні та в цілому. 

Проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо зменшення тиску на бізнес з 
боку органів ринкового нагляду» № 2172 
від 25.09.2019 р.  прийнято  Верховною 
Радою України у  першому читанні. 

Прийняття законів № 10183 і 2172 — 
необхідна умова підготовки до укла-
дення Угоди про оцінку відповідності 
та прийнятність промислових товарів 
(Угода АССА). 

Угода дозволить українським підпри-
ємствам проводити процедури оцінки 
відповідності промислової продукції на 

території України замість проведення 
таких процедур в компетентних органах 
ЄС, де їх вартість у  рази  дорожча. 

Боротьба з тіньовою економікою та 
підтримка легального виробництва

За ініціативи роботодавців 18 квітня 
2019 року Урядовим комітетом з питань 
економічної політики доручено Мінфіну, 
ДФС, іншим органам влади за участю 
роботодавців проаналізувати стан адмі-
ністрування акцизного податку з роз-
дрібної реалізації тютюнових виробів, 
ДФС — вжити заходів щодо забезпе-
чення повноти сплати цього податку.

10 травня 2019 року відкладено прийняття 
рішення щодо негативного висновку КМУ 
до законопроекту № 10154-1, яким перед-
бачено скасування акцизного податку з 
роздрібної реалізації тютюнових виробів.

Автомобілебудування 

За пропозицією ФРУ Урядом відтерміно-
вано до 2020 року набуття чинності норм 
Технічного регламенту радіообладнання 
щодо обов’язковості його застосування 
автомобілевиробниками та автомоім-
портерами.

Надано пропозиції до Плану заходів 
на 2019-2021 роки з реалізації Націо-
нальної транспортної стратегії України 
на період до 2030 року щодо розвитку 
виробництва інноваційних видів тран-
спорту (електротранспорт) та популя-
ризації інноваційних послуг.

Екологічне регулювання

Надано пропозиції галузевих організа-
цій до законопроекту «Про управління 
відходами»

Направлено Звернення до Європей-
ської Комісії щодо оцінки пропозиції 
ФРУ стосовно зміни нормативів викидів 
у скляній промисловості.

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ

Надрокористування 

Урядовим комітетом економічної полі-
тики схвалено зміни до Порядку надання 
гірничих відводів щодо скасування пого-
дження фізичних осіб. Проект готується 
для розгляду КМУ.

Комітетом ФРУ з надрокористування під-
готовлено та надано на розгляд Держ-
геонадр і Мінприроди законодавчі про-
позиції щодо скасування погоджень 
спецдозволів місцевими радами, елек-
тронізації процедур надання спеціальних 
дозволів, перегляду Переліку загально-
державних і місцевих корисних копалин.
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Недопущення прийняття обтяжли-
вих для бізнесу регуляторних актів 

Не допущено прийняття законопро екту 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо поси лення 
захисту прав працівників та про тидії 
застосуванню незадекларованої праці», 
розробленого Мінсоцполітики. 

Проектом передбачались широкі пов-
новаження державних інспекторів праці 
щодо встановлення фактів наявно-
сті трудових відносин замість суду та 
штрафи у розмірі 125 тис грн за укла-
дення будь-які цивільно-правові дого-
ворів з працівниками. 

За зверненням ФРУ законопроект «Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо посилення захисту прав працівників 
на своєчасну та в повному обсязі виплату 
заробітної плати у випадку неплатоспро-
можності роботодавця» визнано ДРС 
актом регуляторного характеру та вка-
зано розробнику на порушення про-
цедури погодження проекту акту. 

Законопроект зобов’язував робото-
давця сплатити працівнику пеню у роз-
мірі 0,06% від суми боргу за кож ний день 
затримки зарплати, надавав право нео-
голошеного страйку у разі затримки 
виплати зарплати незалежно від при-
чин та встановлював інші додат кові обтя-
ження для роботодавця. 

Усунення надмірного навантаження 
з боку контролюючих органів

Лобіюється прийняття законопроекту 
№ 0958 щодо позбавлення органів міс-
цевого самоврядування контрольних 
функцій та функцій застосування штраф-
них санкцій 

Зниження адміністративного тиску 
на бізнес у сфері охорони праці 

ФРУ відстоює інтереси компаній при 
розробці нового законодавства щодо 
поводження з обёєктами підвищеної 
небезпеки з урахуванням європейських 
директив в частині зменшення кілько-
сті суб’єктів господарювання, які іден-
тифікуються як такі, що експлуатують 
об’єкти підвищеної небезпеки, спро-
стити процедуру ідентифікації таких 
об’єктів, відмови від класу потенційно 
небезпечних об`єктів. 

Відновлення роботи підприємств 
хризотилової галузі 

ФРУ спільно з ДРС домоглися скасу вання 
норм наказів Мінрегіонбуду щодо забо-
рони використання азбестоце ментних 
труб при проектуванні напір них водово-
дів та мереж водопоста чання, каналізаці-

йних трубопроводів та при реконструкції 
існуючих. 

Захист інтересів членів ФРУ у сфері 
ліцензування 

Здійснюється захист компаній-членів 
ФРУ з отримання ліцензій, повернення 
анульованих ліцензій, недопущення про-
ведення необгрунтованих поза планових 
перевірок органами ліцен зування ліцен-
зіатів, а також органами Держпраці під-
приємств за скаргами фізичних осіб. 

Так, не допущено зупинки Крюківського 
вагонобудівного заводу з непередбачу-
ваними соціальними наслідками. Повер-
нуто ліцензії на провадження діяльно-
сті з виробництва електричної енергії та 
виробництва теплової енергії на тепло-
електроцентралях та установках з вико-
ристанням нетрадиційних або поновлю-
ваних джерел енергії. Електрогенеруючі 
потужності заводу є єдиним джерелом 
теплозабезпечення мешканців мікрора-
йону Раківка, з населенням більше ніж 
40 000 мешканців, що могло призвести 
до соціального колапсу в опалювальний 
сезон. 

Осучаснення трудових відносин

ФРУ бере участь у розробці нового про-
екту Трудового кодексу, метою якого з 
боку роботодавців є створення основи 
для легальної зайнятості, умов, в яких 
держава з розумінням ставиться до 
суб’єктів, щопрацюють легально, а не 
створює умови для переміщення бізнесу 
в інші країни, є інструментом підвищення 
інвестиційної привабливості економіки 
України.

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА 

Зниження фіскального наванта-
ження та покращення адміністру-
вання оподаткування виробництва 
тютюнових виробів

ФРУ надано широку підтримку законо-
проекту № 9493 від 21.01.2019 р. під 
час розгляду на Урядовому комітеті, 
висловлено позицію комітетам ВРУ. 

Законопроектом передбачено збіль-
шення терміну сплати акцизного 
податку з тютюнових виробів з 15 днів 
до моменту першого відвантаження 
готової продукції

Створення умов для зростання екс-
порту телекомунікаційних послуг

Проведено промо кампанію в підтримку 
прийняття законопроекту № 10193 від 
28.03.2019 під його час розгляду на 
Урядовому комітеті, висловлено пози-
цію комітетам ВРУ та ЗМІ.

Проектом передбачено визнання екс-
порту телекомунікаційних послуг об’єк-
том оподаткування ПДВ за нульовою 
ставкою.

Недопущення підвищення податко-
вого навантаження на бізнес

— Федерація висловила принципові 
заперечення щодо прийняття законо-
проектів № 1210, 1210-1, 1209, 1209-1 
як таких, що несуть значні ризики для 
бізнесу.

ФРУ закликала ВРУ не підтримувати 
законопроект та продовжити кон-
структивний діалог з бізнесом щодо 
напрацювання збалансованих змін, які 
можуть бути покладені в основу анон-
сованою Урядом податкової реформи 
у наступному році.

— Ми виступили проти  прийняття уря-
дового законопроекту щодо підви-
щення рентної плати за користування 
радіочастотним ресурсом. 
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Відстоювання інтересів підпри-
ємств-членів ФРУ у відносинах 
з фіскальними органами 

За результатами вимог, звернень 
та публічних заяв ФРУ Державною 
фіскальної службою здійснено пога-
шення боргу з відшкодуванням ПДВ 
членам Федерації, який було накопи-
чено наприкінці 2018 року.

За підтримки ФРУ укладено Мирову 
угоду між Україною та групою компаній 
«Філіп Морріс» та Україною щодо врегу-
лювання інвестиційного спору між ДФС 
України та ПрАТ «Філіп Морріс Україна».

22 березня 2019 року ДФС скасовано 
податкові повідомлення-рішення про 
донарахування податків і фінансових 
санкцій на 635 млн. грн. 

Сприяння членам ФРУ у застосу-
ванні законодавства з контролю 
трансфертного  ціноутворення

Федерація роботодавців України разом з 
Науково-дослідним інститутом фіскаль-
ної політики Університету ДФС України з 
урахуванням запитів членів ФРУ провела 
дослідження та підготувала рекоменда-
ції щодо застосування законодавства у 
сфері трансфертного ціноутворення.

Дослідження включає практичну інфор-
мацію про міжнародні рекомендації та 
вітчизняне законодавство з трансферт-
ного ціноутворення, особливості його 
застосування під час здійснення контро-
льованих операцій з виробництва на 
замовлення, практику роботи контролю-
ючих органів та судову практику.

Методичні рекомендації сприятимуть біз-
несу у належному застосуванні законо-
давства з питань контролю трансфертного 
ціноутворення та мінімізації конфліктних 
ситуацій з фіскальними органами.

ЗАХИСТ БІЗНЕСУ, 
ПРАВ ВЛАСНОСТІ

Посилення гарантій прав бізнесу 

В Законі «Маски-шоу стоп-2» враховано 
пропозицію ФРУ стосовно надання права 
посадовим особам підприємств-учасни-
ків кримінального провадження оскаржу-
вати бездіяльність та (або) неправомірні 
дії слідчих та прокурорів;

Сформовано пропозиції Верховній Раді IX 
скликання з удосконалення Кримінального 
процесуального кодексу щодо захисту 
прав підприємств- учасників криміналь-
ного провадження з питань арешту активів

Запровадження матеріальної від-
повідальності держави за шкоду, 
завдану суб’єктам господарювання 

Опрацьовується новий механізм від-
шкодування державою шкоди, завда-
ної бізнесу протиправними діями служ-
бових осіб органів досудового слідства, 
оперативно-розшукової діяльності, 
органів прокуратури 

Захист підприємств-членів ФРУ від 
неправомірних дій правоохоронних 
та контролюючих органів та струк-
тур із сумнівною репутацією

 � Надано сприяння в отриманні 
позитив ного рішення суду щодо 
наслідків перевірки управлінням Дер-
жпраці в Одеській обл. ТОВ «Теле-
карт-Прилад» (м. Одеса) — всі 
штрафні санкції скасовано;

 � Надано підтримку ТОВ «Дельта Віл-
мар СНД» (Одеська обл.) у розгляді 
Касаційним господарським судом 
у складі Верховного суду справи до 
структури із сумнівною репутацією 
про захист ділової репутації та спро-
стування недостовірної інформації – 
справу направлено на повторний роз-
гляд суду першої інстанції;

 � Припинено спробу рейдерського 
захоплення майна ТОВ «ДФУ Агро» 
(Житомирська обл.);

 � Зупинено дії слідчих СБУ щодо непра-
вомірного тимчасового доступу до 
господарських документів ПрАТ «Ком-
бінат «Тепличний» (Київська обл.)
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СОЦІАЛЬНО-
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Укладено Генеральну угоду 
на 2019-2021 роки

14 травня 2019 року Головою Ради 
ФРУ, Прем’єр-міністром України і Голо-
вою ФПУ підписано Генеральну угоду 
про регулювання основних принципів і 
норм реалізації соціально-економічної 
полі тики і трудових відносин в Україні 
на 2019—2021 роки

Урядом схвалено нову редакцію законо-
проекту «Про колективні договори і 
угоди» з пропозиціями роботодавців 

Посилення інституціональної спро-
можності територіальних об’єд-
нань роботодавців через широке 
залучення до вирішення актуальних 
проблем бізнесу, з урахуванням 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

У співпраці з МОП в рамках Проекту 
технічного співробітництва «Інклюзив-
ний ринок праці для створення робо-
чих місць в Україні» затверджено План 
заходів з підвищення ефективності 
тристороннього соціального діалогу 
в Україні, яким передбачається роз-
робка законодавчих змін та заходів з 
посилення механізмів соціального діа-
логу всіх рівнях.

У лютому 2019 р. підписано Угоду між 
Конфедерацією Данської промисло-
вості (DI) і Федерацією роботодавців 
України про розвиток співпраці щодо 
ролі приватного сектора.

Угода передбачає спільні заходи з роз-
витку соціального діалогу на терито-
ріальному рівні, розробку стратегій 
роботи регіональних організацій, роз-
виток та посилення галузевих організа-
цій, створення інтерактивної платформи 
для обміну інформацією, брендування, 

розробку сайтів для пілотних регіональ-
них організацій, створення Аналітичного 
центру економіко-правових досліджень 
та прогнозування ФРУ.

Зменшення фінансового наванта-
ження на роботодавців

Направлено звернення ФРУ до КМУ 
щодо врегулювання питання віднов-
лення виплати підприємствам компен-
сації середнього заробітку працівни-
кам із Державного бюджету України, які 
перебували на військовій службі в осо-
бливий період у 2016-2019 роках

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

ФРУ активно сприяє роботі Націо-
нального агентства кваліфікацій, 
підтримує створення мережі Галузе-
вих рад та Кваліфікаційних центрів

 � Затверджено склад Національ-
ного агентства кваліфікацій, сто-
рону роботодавців представляють 
3 особи. Представника ФРУ обрано 
заступником голови агентства.

 � За підтримки Європейського фонду 
освіти проведено навчання членів 
НАК (Турин, лютий 2019)

Підвищення якості програм вищої 
освіти відповідно до вимог робото-
давців, сприяння діяльності Націо-
нального агентства із забезпечення 
якості вищої освіти

Розпочато роботу НАЗЯВО, підготов-
лено проект положення про акреди-
тацію програм вищої освіти, серед 
критеріїв акредитації передбачено вра-
хування співпраці з роботодавцями, 
зокрема, залучення роботодавців до 
забезпечення якості освітніх програм, 
організації та реалізації освітнього про-
цесу.  

Підтримка впровадження дуального 
навчання, створення та розвитку 
регіональних центрів професійної 
освіти і навчання. Розвиток меха-
нізмів стимулювання участі робото-
давців у підготовці кадрів 

 � Підготовлено пропозиції до проек-
тів Типового договору про здобуття 
вищої, фахової передвищої освіти 
за дуальною формою, Положення 
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про дуальну форму здобуття вищої 
та фахової передвищої освіти, а 
також до проекту Типового договору 
про здобуття професійної (профе-
сійно-технічної) освіти за дуальною 
формою.

 � В рамках проекту Федерації робото-
давців Києва з навчальним центром 
регіональної організації роботодав-
ців Мекленбург-Передня Помера-
нія (Німеччина) відбулося 2 семінари 
з обміну досвідом впровадження 
дуальної освіти та поширення інфор-
мації щодо німецького досвіду дуаль-
ної професійної та вищої освіти. 

Відновлено роботу Ради з питань 
професійної орієнтації населення.

До складу Ради входять представники 
держави, роботодавців та громад-
ськості. Сторону роботодавців пред-
ставляють 9 осіб.

Підтримка впровадження Національ-
ної рамки кваліфікацій, розроблення 
професійних стандартів і квалі-
фікацій, модернізація стандартів 
вищої освіти, професійної освіти та 
навчання. Модернізація механізму 
прогнозування потреб у кадрах, 
визнання неформального навчання

СПО роботодавців ведеться реєстр зая-
вок на розроблення професійних стан-
дартів. На сьогодні зареєстровано 79 
заявок членських організацій на роз-
роблення професійних стандартів. Роз-
робники: Федерація металургів України, 
Федерація роботодавців паливно-е-
нергетичного комплексу України, Асо-
ціація «Діджитал Україна», Об’єднання 

організація роботодавців авіаційної 
промисловості України.

Посилення ролі регіональних рад 
професійної освіти, наглядових рад 
професійних навчальних закладів. 
Підтримка впровадження корпора-
тивного управління навчальними 
закладами

В рамках роботи робочої групи МОН 
підготовлено проект ЗУ «Про профе-
сійну (професійно-технічну) освіту», 

яким передбачено створення наглядо-
вих рад професійно-технічних навчаль-
них закладів.

Надання практичної допомоги робо-
тодавцям

 � надається консультативна допо-
мога роботодавцям у розробленні 
професійних стандартів, визнання 
неформального навчання, розпочато 
реєстрацію заявок на розроблення 
професійних стандартів;

 � у рамках проекту з німецькою асо-
ціацією роботодавців «Нордме-
тал» надається експертна допомога 
членам Федерації з впровадження 
дуального навчання.
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2019-Й БУВ СПОВНЕНИЙ 
ПОДІЯМИ, ЖИТТЯ КРАЇНИ 
ВИРУВАЛО І МИ БУЛИ 
У ПОСТІЙНОМУ РУСІ 
 
Зустрічалися та спілкувалися з різними 
стейкхолдерами: держорганами, політиками, 
міжнародними організаціями, експертами, 
громадськими організаціями та ЗМІ.

Працювали у комісіях та експертних групах, проводили 
різноманітні заходи, презентації ініціатив, прес-
конференції та дискусії.

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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Стартувала масштабна реформа професійної освіти

Реформа професійної освіти передбачатиме зміну 
стандартів, прийняття нового профільного закону «Про 
професійну (професійно-технічну) освіту», а також оновлення 
освітнього середовища. Над оновленням стандартів та 
освітнього середовища підвищенням кваліфікації вчителів та 
майстрів Міносвіти працюватиме спільно з роботодавцями 
та європейськими партнерами.

Національний банк затвердив нову систему валютного 
регулювання та оприлюднив дорожню карту валютної 
лібералізації

Норми прийнятих документів спрямовані на дерегуляцію 
інвестицій, спрощення проведення транскордонних опера-
цій з валютними цінностями і розширення переліку доступ-
них валютних операцій. Нова система запрацювала 7 лютого 
ц.р. разом із вступом в дію ЗУ «Про валюту і валютні опера-
ції». ФРУ послідовно лобіювала зазначені ініціативи, оскільки 
це є черговим етапом лібералізації валютного ринку.

За підтримки ФРУ робота з імпортозаміщення для 
ПАТ «Укрзалізниця» з боку вітчизняних підприємств 
перейшла у практичну площину

За результатами зустрічі вітчизняних виробників та керівництва 
«УЗ» учасники доручили ФРУ звернутися до Прем’єр-міністра з 
пропозицією надати доручення Мінінфраструктури України разом 
з «УЗ» підготувати та затвердити План організаційних, технічних, 
економічних та інших заходів щодо забезпечення максималь-
ного залучення вітчизняних виробників до імпортозаміщення ПАТ 
«Укрзалізниця». 

Національне агентство із забезпечення якості вищої 
освіти розпочало свою роботу.

21 січня 2019 року відбулось перше засідання НАЗЯВО. 
Склад НАЗЯВО був обраний 5 грудня минулого року і сторону 
роботодавців представляє троє членів Агентства. Кабінет 
Міністрів України затвердив склад Агентства розпорядженням 
№ 1063-р від 27 грудня 2018 р. 

3
січня

8
січня

16
січня

21
січня

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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Федерація роботодавців та Союз хіміків презентували 
проект Стратегії розвитку хімічної галузі до 2030 року

Виконання Стратегії передбачається в три етапи: перший – від-
новлення динаміки і обсягів виробництва до докризового рівня; 
другий – реалізація основних галузево значущих інвестиційних 
проектів, створення умов для розвитку промисловості; третій – 
реалізація високотехнологічних проектів і забезпечення систем-
ної дії усіх інструментів та механізмів для створення інновацій-
но-інвестиційної моделі розвитку галузі. 

Українсько-норвезький автомобільний ІТ-стартап – 
розпочато! 

Під час українсько-норвезького бізнес-форуму високого 
рівня, що відбувся в Осло 29 січня 2019 року, в присутності 
прем’єр-міністрів Норвегії та України вітчизняна компанія 
«Атолл Холдинг» підписала угоду про стратегічне партнерство 
з норвезькою ІТ-стартап-компанією AISPOT.

24
січня

1
лютого

Правила користування надрами повинні бути 
прозорими й однаковими для всіх

У гострій дискусії на засіданні Комітету з надрокористування ФРУ 
було визначено низку проблемних питань, пов’язаних з затягну-
тими у часі процедурами переоформлення спецдозволів на корис-
тування надрами та відводу місцевою владою земельних ділянок 
для проведення розвідки запасів, відсутністю діалогу з Держге-
онадрами та необхідністю розробки нової редакції Кодексу про 
надра.

Ще один крок на шляху до впровадження інституту 
уповноваженого економічного оператора

Верховна Рада в першому читанні схвалила за основу проект 
Закону, яким передбачено функціонування уповноваженого 
економічного оператора (законопроект № 7473). Він повинен 
спростити митні формальності для підприємств з високим 
ступенем довіри. ФРУ послідовно лобіює запровадження в 
Україні інституту УЕО, аналогічного тому, що функціонує в ЄС.

12
лютого

28
лютого

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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У Харківському національному університеті міського 
господарства відкрили центр, де будуть навчати 
фахівців з виготовлення кераміки
Центр створено спільно університетом та Харківським плитко-
вим заводом. У складі «CENTR CERAMIC LABORATORY» є нау-
ково-дослідна, навчально-освітня та технологічні лаборато-
рії. Особливістю центру є проведення дослідних інноваційних 
робіт з використанням можливостей університету. «Харківська 
область має всі переваги, щоб вийти на ринок ЄС», — Валентин 
Шеветовский, Голова Наглядової ради ЗАТ «ХПЗ».

Співпраця держави та бізнесу у сфері освіти допоможе 
залишити професійні кадри в Україні

Під час круглого столу «Співпраця бізнесу і закладів професій-
ної (професійно-технічної) освіти» у ФРУ учасники обговорили 
причини трудової міграції, як вона впливає на ринок праці і що 
необхідно змінити у освітній сфері, щоб економіка України зро-
стала, молодь здобувала якісну освіту і опановувала затребу-
вані професії, а роботодавці отримували кваліфікованих пра-
цівників. 

ДФС розділено на Державну податкову та Державну 
митну служби 

6 березня Кабмін затвердив з доопрацюванням положення 
про митну та податкову служби. ФРУ постійно наполягала 
на необхідності створення національної митної служби Укра-
їни. У складі робочої групи з реформування ДФС Федерація 
роботодавців надавала пропозиції до проекту положення про 
Держмитслужбу, які серед іншого стосувалися соціального 
захисту працівників митних органів.

Федерація зміцнює співробітництво з ДРС щодо 
удосконалення сфери державного нагляду

У ФРУ пройшла зустріч керівників понад 40 підприємств та 
об’єднань з Головою ДРС України Ксенією Ляпіною та Голо-
вою Держгеонадр Олегом Кирилюком. Службою напрацьо-
вано інструментарій для попередження зловживань кон-
тролюючими органами під час перевірок. Проте необхідно 
впровадити механізм, який би дозволив перевіряти саме 
«чорних» підприємців.

28
лютого

4
березня

7
березня

21
березня

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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ПОЧАЛИ З СУМЩИНИ

ТОВ «КЕРАМЕЙЯ» 

Лідер ринку будівельних 
керамічних матеріалів в 
Україні.

Засноване у 2006 році за уча-
сті фонду прямих інвестицій 
Horіzon Capіtal, підприємство 
дуже швидко розвивалося. 
У травні 2007 року почалося 
будівництво першої лінії по 
виробництву клінкерної кера-
мічної цегли. Протягом одного 
року завод був запущений в дію.

Налагодити виробництво таких 
обсягів цегли в такий короткий 
час до цього вдавалося не бага-
тьом. «Керамейя» з моменту 
створення і до сьогоднішнього 
дня показує приклад безпре-
цедентного зростання. Шлях 
«з нуля» і до позиції провід-
ного вітчизняного виробника і 
експортера клінкеру компанія 
пройшла за рекордні 3 роки. 
За 4 роки асортимент виріс до 
100 найменувань і продовжує 
щорічно збільшуватися.

Зараз «Керамейя» виробляє 
і реалізує 70% усього україн-
ського клінкеру, усього три різні 
типи матеріалу: клінкерну цеглу, 
великоформатні керамічні 
блоки та клінкерну бруківку. 
Виробничі потужності ліній під-
приємства сумарно складають 
100 млн шт. ум. цегли на рік.

Дуже важлива деталь. Як розпо-
вів Іван Телющенко, генераль-

ний директор ТОВ «Керамейя», 
у січні 2019 року 75% прибутків 
підприємство отримало від екс-
порту продукції в такі країни, як 
Польща та Чехія, і це при тому, 
що частка експорту в діяльності 
підприємства становить 12%. 
Отримані кошти інвестуються 
в виробництво, таким чином 
експорт «годує» вітчизняного 
виробника.

Тому виробники будівельних 
матеріалів підтримують Мані-
фест роботодавців — конкрет-
ний план економічного роз-
витку країни, зокрема щодо 
щорічного збільшення експорту 
товарів на рівні не нижче 10% 
щорічно у найближче п’яти-
річчя – саме за рахунок збіль-
шення частки несировинного 
експорту.

ЗНАКОВІ ПОДІЇ

У лютому та березні робоча група Федерації на чолі з Головою Ради 
ФРУ Дмитром Олійником продовжила поїздки регіонами України з 
метою популяризації та обговорення Маніфесту роботодавців. 

лютий—
березень
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Як зробити, щоб такі приклади були 
не виключенням, а загальним пра-
вилом? В який спосіб необхідно 

реалізовувати положення Маніфесту? Ці 
та інші питання обговорювалися під час 
зустрічі робочої групи ФРУ з бізнесовими 
колами Сумської області за участю Міні-
стра освіти і науки Лілії Гриневич у добре 
знаному не тільки в Україні концерні 

«NICMAS». 

«Я вважаю, що роботодавці є надзви-
чайно важливим і бажаним партнером 
для нас у тому, як ми конструюємо освіту, 
– зазначила Лілія Гриневич. – Ми з 2018 
року затвердили концепцію дуальної 
освіти, що складається з двох компонен-
тів – навчання молоді у закладах профте-
хосвіти і їхньої роботи на виробництві, на 
підприємстві за даною спеціальністю. 
В Україні наразі ми також розробили 
спільно з роботодавцями стандарти про-
фесійної освіти і частково вищої освіти 
і будемо їх впроваджувати в життя», — 
запевнила Лілія Гриневич. 

Дуже жваво обговорювалися поло-
ження Маніфесту. 

«Головне полягає в тому, що Маніфест 
написаний не в кабінеті, — зауважив 
наприкінці дискусії Григорій Дашутін, 
почесний президент концерну «NICMAS», 

голова Всеукраїнського об’єднання орга-
нізацій роботодавців «Федерація робо-
тодавців машинобудівної промисло-
вості», — а з урахуванням подолання 
конкретних економічних проблем. І ми 
знаємо, як це зробити. Тому Маніфест – 
це ще і об’єднавчий документ».

ЗНАКОВІ ПОДІЇ

КОМПАНІЯ «ФАВОР»  

Один з найбільших виробників 
металевої упаковки в Україні, 
країнах СНД та Євросоюзі.

З дня заснування у 2001 році компанія виросла 
від невеликого цеху з виготовлення жерстя-
них банок до масштабного сучасного заводу, 
оснащеного автоматичними лініями літографії і 
виробництва різних видів металевої упаковки.

«Фавор» виробляє її понад 85 видів — для лако-
фарбової продукції, нафтохімічних матеріалів, 
харчової продукції та продукції аграрного сек-
тору. Значна частина обсягів виробництва ком-
панії «Фавор» йде на експорт.

У Маніфесті роботодавців поставлено завдання 
поступального збільшення частки перероб-
ної промисловості у ВВП з 12,4% до 25% до 
2030 року, визначення ТОП-100 конкурентних 
товарів для зовнішніх ринків та ТОП-50 націо-
нальних промислових ініціатив.

Діяльність «Фавора» — яскраве свідчення того, 
які переваги в конкурентній боротьбі мають 
вітчизняні підприємства, які випускають продук-
цію з доданою вартістю.

300 робочих місць, заробітна 
платня кваліфікованого працівника 
майже 15 000 грн
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ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ 
ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 
Підприємство з душею і 150-річною 
історією. 

Один з девізів КВБЗ звучить так: «Від ідеї — до 
результату». Мабуть, ця фраза і сенс, який вона 
несе, найбільш повно і ємно відображає суть 
діяльності, ідеологію бізнесу У ній — прагнення 
до передового, бажання працювати все в нових і 
нових сферах діяльності, готовність йти назустріч 
побажанням замовників. 

Основою корпоративної культури заводу є ваго-
мий пласт інтелектуальної власності - широка 
гама вантажних і пасажирських вагонів, ескала-
торів, вагонів метрополітену, міжрегіональних 
електропоїздів, приміські дизель-поїздів, авто-
грейдерів, комунальної техніки та інших виробів, 
створених на підприємстві.

Тут застосовують інноваційно-інвестиційну 
модель — як головний механізм розвитку ПАТ 
«КВБЗ» і підприємств-суміжників. Інноваційний 
шлях розвитку привів до змін у професійній підго-
товці кадрів, сформував іншу якість зайнятості — 
нові цікаві робочі місця для інженерів і робітників.

У підсумку в Україні створено національний 
інвестиційно-інноваційний кластер - об’єднання 
підприємств, пов’язаних інтерактивними техно-
логічними ланцюжками у виробництві інновацій-
ної продукції і високих технологій. Ми пишаємося 
цим і слідуємо за наміченим шляху.

Під час візиту говорили про Маніфест робото-
давців, про те, як Федерація і небайдужі промис-
ловці можуть спільно змінити ситуацію в еконо-
міці країни. Адже точно знають, як!

ЗНАКОВІ ПОДІЇ

НА ПОЛТАВЩИНІ ПОБУВАЛИ НА 
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Виробничники та Укрзалізниця продовжують діалог

Дві зустрічі пройшли у ФРУ за участі понад 60 представни-
ків підприємств та організацій, керівництва та представників 
«УЗ». Серед питань: тарифи на вантажні перевезення, імпор-
тозаміщення та виконання договірних відносин. УЗ презенту-
вала каталог Імпортозаміщення. Також учасники звернулись 
до МЕРТ щодо запровадження пілотного проекту з укладання 
рамкових угод між «УЗ» та постачальниками складної техніки.

Хіміки та аграрії закликали підтримати вітчизняних 
виробників міндобрив

У ФРУ зустрілись представники хімічної галузі, АПК та влади. 
Обговорили питання забезпечення українського АПК добри-
вами, шляхи стабілізації роботи хімічної галузі та перспективи 
зниження ціни на мінеральні добрива українського виробни-
цтва. Учасники підготували звернення до МЕРТ про продов-
ження дії антидемпінгових заходів та запровадження комп-
лексу нових.

29
березня

30
березня

Уряд затвердив склад Національного агентства 
кваліфікацій та план заходів із впровадження Концепції 
дуального навчання 

Від СПО роботодавців до НАК увійшли троє осіб, по 2 пред-
ставники від МОН, Мінсоцполітики та Мінекономрозвитку, та 3 
представники від СПО профспілок. Роботодавці оцінили появу 
НАК як вкрай важливе досягнення для ринку праці. Оціню-
вання результатів навчання та присвоєння випускникам квалі-
фікацій — шлях до побудови системи, яка відповідає потребам 
роботодавців. 

4
квітня

Верховна Рада у першому читанні ухвалила 
законопроект «Про режим спільного транзиту» 

ФРУ підтримує цей законопроект. Завдяки його ухваленню 
Україна зможе інтегруватися до спільної транзитної системи 
NCTS. Це дозволить прискорити та удосконалити митні про-
цедури щодо товарів, які переміщуються через кордони Укра-
їни з понад 35 країнами, зменшить витрати на транскордонну 
торгівлю товарами з країнами Європи. А також створить 
умови для виходу національних компаній на ринки європей-
ських країн.

26
квітня

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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Промисловий безвіз стає ближчим  

ВРУ прийняла ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо імплементації актів законодавства Євро-
пейського Союзу у сфері технічного регулювання» (№2740-VIII 
від 06.06.2019). Це було необхідною вимогою для остаточного 
вирішення Європейською Комісією питання щодо укладення з 
Україною Угоди АССА, відповідно до якої українські результати 
випробувань та сертифікації продукції будуть визнаватись на 
європейському рівні. Федерація підтримувала законопроект 
(№10183). 

6
червня

Підписано нову тристоронню Генеральну угоду між 
роботодавцями, профспілками та Урядом на 2019-
2021 рр.

Ця подія є ключовою з точки зору розвитку та функціонування 
соціального діалогу, який завдає напрямок розвитку кра-
їни. ФРУ сформовано перелік законопроектів, які потребують 
негайної уваги керівництва країни та представників влади. Їх 
прийняття дасть можливість економіці України розвиватися, 
людям – отримувати гідні умови праці та зарплату, а бюджету – 
зростаючі надходження.

Виклики та можливості для галузі 
сільгоспмашинобудування 
У ФРУ виробники техніки та обладнання для АПК за участі 
асоціації «Украгромаш», народних депутатів, представників 
міністерств обговорили «гарячі» питання галузі сільгоспма-
шинобудування та результати реалізації програми часткової 
компенсації вартості техніки. Вирішили спільно з ФРУ вийти 
до КМУ та ВРУ з ініціативою створення програми імпортоза-
міщення у галузі, підтримки виробництва складної сільгосп-
техніки, та пропозицією впровадити утилізаційний збір на вжи-
вану імпортну сільгосптехніку.

Роботодавці заявили, що ситуація у Фонді 
соцстрахування є критичною та закликали Прем’єр-
міністра до негайного реагування 

Починаючи з жовтня 2018 року ФРУ звертала увагу на критичну 
ситуацію у ФССУ, який фактично опинився на межі банкрутства. 
Тож Федерація звернулася до Прем’єр-міністра з вимогою про-
вести службове розслідування діяльності урядової сторони у 
складі правління Фонду, дати оцінку роботі Виконавчої дирекції 
Фонду та її поточного очільника та закликала до термінової роз-
робки антикризових заходів.

14
травня

29
травня

30
травня

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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ПОЛІТИКИ НЕ ЗДАТНІ ОБ’ЄДНАТИ КРАЇНУ. 
РОБОТОДАВЦІ ЗНАЮТЬ, ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ.

Роботодавці з усіх регіонів Укра-
їни, представники галузей про-
мисловості та експерти обгово-
рили шляхи реалізації Маніфесту 
роботодавців України – програми 

прискореного економічного роз-
витку, написаної самими робото-
давцями-практиками. Це лідери 
промислового виробництва, за 
кожним із яких – компанії, що у 

сукупності генерують 70% ВВП 
України та дають роботу 5 міль-
йонам українців. 

Виконання цього документу 
вкрай важливе для усієї країни, 
яка зараз постала перед сер-
йозними економічними та соці-
альними викликами. 

За підсумками 2018 року україн-
ська економіка зросла на 3,3% в 
реальному вимірі. Начебто, цей 
показник виглядає заспокій-
ливо. Але якщо проаналізувати 
їх з точки зору факторів росту 
та суті процесів у довгостроко-
вому періоді, картинка суттєво 
зміниться. 

ЗНАКОВІ ПОДІЇ

11
квітня

Під час XI З’їзду Федерації роботодавців український бізнес 
висунув консолідовані вимоги до українського політикуму та влади.  
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У 2018 році номінальний ВВП 
України склав лише близько 
$115 млрд проти $183,3 млрд у 
2013 році; в гривні — лише 91,3% 
від рівня 2013 року. Навіть те 
незначне зростання економіки, 
яке є, відбувається на тлі від-
сутності зростання у промис-
ловості, рушійною силою якого 
залишається споживання, а не 
інвестиції. По-перше, збіль-
шення споживання обумовлене 
продовженням побудови піра-
міди запозичень. 

У минулому році зовнішні та вну-
трішні запозичення, за даними 
Мінфіну, загалом склали 
близько $10 млрд, що дорівнює 
8,7% ВВП. Усього, починаючи з 
2014 року державний борг Укра-
їни збільшився на 1,6 трлн грн. 
або майже в 4 рази. 

По-друге, збільшення спожи-
вання пов’язане із трансфер-
тами від заробітчан – мільйо-
нів кваліфікованих працівників, 
яких економічна політика влади 

виштовхує за кордон. За даними 
Світового Банку, ними у 2018 
році було перераховано в Укра-
їну $14 млрд. або 12,2% ВВП. Ще 
у 2015 році ФРУ спільно зі світо-
вими економічними експертами 
розробили План модернізації 
України, в якому було викладене 
бачення європейських та укра-
їнських фахівців щодо конкрет-
них дій на 10 років . На жаль, цей 
комплексний документ влада так 
і не використала у своїй роботі. 
Маніфест є логічним продовжен-
ням цього плану, оскільки у робо-
тодавців не залишилося надії 
на політиків та можновладців. 
А бізнес в Україні сьогодні має 
набагато ширші горизонти пла-
нування та набагато довшу істо-
рію, ніж особистості, які на кілька 
років приходять в політику. 

Під час з’їзду обговорили іні-
ціативи Маніфесту роботодав-
ців України, під які Федерацією 
сформовано перелік законо-
проектів, що потребують негай-
ного прийняття у Парламенті 
для того, щоб економіка Укра-
їни мала змогу розвиватися, а 
люди – отримувати гідні умови 
праці та зарплату.

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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Уряд схвалив Концепцію реформування профосвіти до 
2027 року  

Активна співпраця з роботодавцями, передача управління та 
фінансування на місця, створення мережі центрів доскона-
лості, нові стандарти та модернізація інфраструктури – зміни 
закладені в концепцію «Сучасна професійна (професій-
но-технічна) освіта», яку було схвалено на засіданні Кабміну. 
ФРУ брала активну участь у розробленні цього документу.

14
червня

Обов’язковий продаж валютних надходжень бізнесом 
скасовано 

НБУ скасував вимогу щодо обов’язкового продажу валют-
них надходжень, на чому наполягала Федерація. Норма, яка 
зобов’язувала підприємців продавати 30% валютних надхо-
джень на міжбанківському валютному ринку, перестала діяти 
з 20 червня 2019 року. 

За участі роботодавців Закарпаття відбувся запуск 
проекту «Школа з митного права» 

Це відкрита навчально-практична платформа у галузі дер-
жавної митної справи, створена за спільної ініціативи Закар-
патської митниці ДФС, Обласного об’єднання організацій 
роботодавців «Закарпаття» та Ужгородського національного 
університету. 

19
червня

25
червня

ФРУ об’єднує зусилля посадовців та аграріїв у захисті 
інтересів українських експортерів аграрної продукції до ЄС 

ФРУ стане платформою для поєднання зусиль експорте-
рів-аграріїв, міністерств та Держспоживслужби у просуванні 
українських товарів на ринку ЄС та питаннях перегляду та 
зміни квот на аграрну продукцію, що експортується до ЄС. 
Про це домовилися під час наради щодо підготовчої роботи 
по перегляду розмірів квот на продукцію АПК, що експорту-
ється до ЄС.

26
червня

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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ФРУ розроблятиме новому парламенту дорожню 
карту з питань захисту бізнесу від недобросовісних 
правоохоронців та рейдерства
На засіданні Комітету з питань захисту бізнесу ФРУ, присвя-
ченому питанням захисту підприємств від неправомірних дій 
правоохоронних органів під час досудового розслідування та 
рейдерства, учасники сформулювали пропозиції щодо удо-
сконалення Кримінального процесуального кодексу та анти-
рейдерського законодавств. ФРУ узагальнить та передасть 
дорожню карту до ВРУ нового скликання.

19
липня

Одеські роботодавці зміцнюють робочі зв’язки з 
чеськими колегами

В Одесі за підтримки міської організації роботодавців про-
йшло засідання робочої групи зі співробітництва у промис-
ловій сфері українсько-чеської Змішаної міжурядової комісії 
з питань економічного, промислового та науково-технічного 
співробітництва. Сторони розглянули ряд поточних та пер-
спективних проектів та запропонували нові сфери взаємодії.

ФРУ, Асоціація «Укргорілка» та представники провідних 
лікеро-горілчаних підприємств: кризу в галузі треба 
зупинити негайно! 
ФРУ разом з Асоціацією «Укргорілка» та керівниками провід-
них лікеро-горілчаних підприємств провели прес-конференцію 
«Як держава спричинила кризу в алкогольній галузі. Під загро-
зою тисячі робочих місць». Учасники говорили про причини, які 
викликали колапс, економічна та соціальні наслідки, а також 
шукали шляхи вирішення ситуації. Внаслідок послідовної пози-
ції Федерації відновлено постачання спирту етилового підпри-
ємствам галузі.

Ринок міндобрив насичено, ціни стабільні. Українські 
виробники ефективно здійснюють імпортозаміщення

На спільній прес-конференції ФРУ та Союзу хіміків представ-
ники великих підприємств-виробників міндобрив розповіли про 
реалії та можливості своїх виробничих потужностей. «До кінця 
року буде поставлено близько 2 млн т. азотних добрив і порядку 
330-350 тис. т. складних фосфорних добрив. Цього, з урахуван-
ням імпорту, вистачить для посівної кампанії», — Олексій Голу-
бов, Президент Союзу хіміків України. 

1
липня

10
липня

18
липня

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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Промисловці стверджують: Національний банк Укра-
їни вбиває український бізнес. Боротьба з інфля-
цією для держрегулятора важливіша за економічне 
зростання та боротьбу з безробіттям. Облікова 
ставка Нацбанку — 17,5%, інфляція – 9%. Такий роз-
рив робить неможливим розвиток економіки, замо-
рожує кредитування промислового сектору. Голова 
Ради ФРУ Дмитро Олійник зазначив: опитування 
аналітичного центру Федерації роботодавців пока-
зало, що понад 75 відсотків респондентів не готові 
інвестувати в економіку України за існуючих умов.

«Понад 61 % опитаних нами розглядають інші 
країни з більш низькими відсотковими ставками 

як альтернативу фінансуванню капіталовкладень 
в Україні. І багато хто вже сьогодні  інвестує в інші 
країни. Тобто більша частина представників біз-
несу готова  інвестувати та створювати робочі 
місця де завгодно, але не в нашій країні, тому що 
політика НБУ, Міністерства економіки, Міністер-
ства фінансів не сприяє тому, щоб інвестиції при-
ходили в Україну», — сказав Голова Ради ФРУ. 

Як наслідок, ми катастрофічними темпами втра-
чаємо кадри через трудову міграцію. В Україні 
скоро нікому буде годувати бюджетників і пен-
сіонерів. На тлі величезного попиту на технічні 
професії та спеціальності Україна активно втра-

16
липня

БАТЛ ДУМОК «ПРОМИСЛОВЦІ ПРОТИ НБУ»

ЗНАКОВІ ПОДІЇ

Близько 40 власників та керівників провідних підприємств України, державні посадовці 
та експерти говорили про те, що відбувається у кредитно-грошовій політиці держави, 
чому вона, на переконання вітчизняних виробників, сприяє зростанню трудової мігра-
ції та занепаду реального сектору української економіки під час Батлу Думок «Промис-
ловці проти НБУ», організованого Федерацією роботодавців України.
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Того ж тижня Національний банк 
Укра їни ухвалив рішення зни-
зити облікову ставку до 17%. 
НБУ передбачає, що впродовж 
наступних років ставка буде зни-
жена до 8%.

Фонд гарантування вкладів фізич-
них осіб, аудиту якого вимагають 
робото давці, змінив керівника.

ЗНАКОВІ ПОДІЇ

Наші вимоги

→ Найближчим часом внести зміни до Конституції України та Закону «Про Національний банк України», визначивши 
основною функцією НБУ поряд із забезпеченням стабільності гривні також сприяння довгостроковому 
економічному зростанню та мінімізації безробіття за досвідом розвинених країн.

→ Передбачити у проекті Основних завдань грошово-кредитної політики на 2020  рік задання інструментів 
монетарної політики для стимулювання кредитування реального сектору економіки. 

→ Внести зміни до постанови правління НБУ №351 від 30.06.16 р. «Про затвердження Положення про визначення 
банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» з метою лібералізації норм 
щодо проведення активних банківських операцій.

→ Переглянути нормативи граничного розміру вкладень банків в ОВДП та депозитні сертифікати НБУ.

→ Припинити фінансові спекуляції із залученням коштів під ОВДП за завищеними процентними ставками.

→ Аудит НБУ та Фонду гарантування вкладів.

Здійснювати тісну взаємодію Національного банку України, Міністерства фінансів України та 
Міністерства економічного розвитку та торгівлі з метою забезпечення економічного розвитку країни.

БАТЛ 
ДУМОК 

чає свій трудовий потенціал, наголосив влас-
ник групи компаній «Укрлендфармінг» Олег 
Бахматюк.

«Ми боремося зараз за такі професії, як водій, 
агроном, механізатор, комбайнер. Ми втрача-
ємо цих фахівців, тому що вони масово їдуть до 
Польщі, а потім – у бік Німеччини. Попит на тех-
нічні професії на сьогоднішній день величезний, 
тому що потенціал наших людей є досить висо-
ким, в тому числі і в інтелектуальному плані. 

Якщо держава не зупинить цей процес, то у нас 
залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, 
діти і сім мільйонів працюючих людей, які не 
зможуть їх фінансово забезпечити», — підкрес-
лив Олег Бахматюк.

Учасники дискусії, серед яких були близько 
40 власників та керівників провідних підпри-
ємств України та експертів, за підсумком дискусії 
визначили основні вимоги бізнесу до влади щодо 
формування грошово-кредитної політики. 
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Мультимодальні перевезення: можливості 
та перспективи впровадження в Україні

На засіданні за участі ФРУ, керівництва «Єврокар», пред-
ставників АсМАП, ДПС і ДФС України та МЗС України пре-
зентували поїзд, який здатен перевозити вантажні автомо-
білі «RoLa». Обговорили перспективи впровадження такого 
виду перевезень в Україні та можливості проведення мит-
ного і прикордонного контролю в логістичному комплексі на 
базі платформи «Єврокар». 

19
липня

ФРУ закликала Уряд розібратися з тарифами 
на електроенергію для промисловості 

Під час засідання Уряду Генеральний директор ФРУ Руслан 
Іллічов надав факти суттєвого подорожчання енергоресур-
сів для промислових споживачів після запуску нового ринку 
електроенергії та пропозиції ФРУ як змінити ситуацію. Пози-
цію підтримав Андрій Герус, представник Президента в Уряді. 
Прем’єр-міністр надав доручення розібратися в ситуації, що 
склалася. 

Без національного виробництва забезпечити стабільне 
покриття попиту на добрива неможливо
Понад 50 керівників провідних українських підприємств – вироб-
ників добрив та аграріїв взяли участь у робочій зустрічі: «Все 
буде добрива: перспективи розвитку ринку добрив в України та 
забезпечення осінніх польових робіт-2019», організованій ФРУ 
та Союзом хіміків за участі представників МінАПК, Аграрного 
фонду, трейдерів. Учасники погодилися, що жодних підстав очі-
кувати дефіциту добрив у другому півріччі немає. Виробники 
добрив презентували нові шляхи прямої взаємодії зі спожива-
чами.

24
липня

25
липня

Робоча зустріч керівництва ФРУ та Експортно-
кредитного агентства

Відбулась робоча зустріч керівництва ФРУ та ЕКА. Обгово-
рили шляхи прискорення запуску агентства, а також Закон 
«Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів 
(робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, 
гарантування та здешевлення кредитування експорту», який, 
на жаль, поки що не працює. Бізнес зацікавлений у тому, щоб 
ЕКА якнайшвидше запрацювало в Україні. 

26
липня

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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Дуальна освіта – це найкоротший шлях від роботодавця 
до працівника

Під час круглого столу у Федерації представники ФРУ, галу-
зевих організації роботодавців та Міносвіти говорили про 
те, чим дуальна форма здобуття освіти відрізняється від 
інших форм професійно-технічної підготовки, про необхідні 
зміни законодавства, щоб дуальна освіта могла показати 
свій потенціал, та інші актуальні для бізнесу питання у сфері 
освіти.

Пріоритети податкової політики – час вимагає змін. 
ФРУ спільно з партнерами провела V Податковий 
форум

Учасники Форуму, який відбувся у м. Одеса, обговорили 
питання податкової політики, які турбують бізнес та впливають 
як на інвестиційний клімат, так і на формування бюджетів усіх 
рівнів. Це детінізація ринків товарів і послуг, легалізація доходів 
громадян і бізнесу, стимулювання економічного розвитку, між-
народні і регіональні тренди в оподаткуванні.

Федерація представлятиме Україну у міжнародній 
організації WorldSkills International

Рада Директорів WorldSkills International затвердила ФРУ як 
організацію, що представлятиме Україну. Нагадаємо, це міжна-
родна некомерційна асоціація, метою якої є підвищення статусу 
і стандартів професійної підготовки та кваліфікації, популяриза-
ція робітничих професій через проведення міжнародних зма-
гань. На сьогодні це найбільше змагання у світі серед подібних.

16
серпня

23
серпня

23
серпня

ЗНАКОВІ ПОДІЇ

ФРУ спільно з Норвезько-українською торговою 
палатою та Посольством Норвегії в Україні провели 
Норвезько-Український Форум 

Наші члени, партнери та почесні гості дізналися про потреби та 
можливості обох ринків, розглянули та обговорили нові перспек-
тиви. Експерти та представники бізнесу обох країн поділилися 
своїми професійними знаннями та компетенціями, зокрема 
щодо можливостей та шляхів виходу на ринок державних закупі-
вель Норвегії. Також учасники заходу отримали можливість без-
посереднього спілкування з потенційними бізнес-партнерами.

12
вересня
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ЗНАКОВІ ПОДІЇ

ЗАВОД «БОГУСЛАВСЬКА 
СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

Компанія вже понад 20 років 
спеціалізується на виробни-
цтві техніки для захисту рос-
лин і є лідером у цьому сегменті 
на ринку України. Виробничі 
потужності розташовано на 
ділянці площею 60 000 кв. м. 
На сьогодні під торгової мар-
кою BOGUSLAV серійно виро-
бляється 21 модель причіпних 
обприскувачів, самохідні обпри-
скувачі, машини для внесення 
різких мінеральних добрив.

Разом із головою Київської ОДА 
Mykhailo Bno-Airiian та головою 
Київського обласного об’єд-
нання організацій роботодав-
ців Олександром Жукотанським 
привітали колектив та керівниц-
тво підприємства з Днем маши-
нобудівника. Пишаємося, що в 
Україні є такі представники цієї 
важливої галузі.

Це яскравий приклад відпо-
відального вітчизняного біз-
несу, який створює в країні 
додану вартість та робочі місця, 
має високий рівень локалізації 
виробництва.

Генеральний директор ФРУ Рус-
лан Іллічов, вітаючи працівників з 
Днем машинобудівника, сказав, 
що головне — руки і душа під-
приємства — це люди. І, судячи 
з того, як працює «Богуславська 
сільгосптехніка», тут вміють ціну-
вати свій колектив. На заводі пра-
цюють близько 180 осіб, середня 
заробітна плата — 15 тисяч гри-
вень, а в виробничників — понад 
20 тисяч. 

Медаллю «За заслуги» Федера-
ції роботодавців нагороджено 
керівника та натхненника ком-
панії Петра Гавриленка.

20
вересня

НА КИЇВЩИНІ В БОГУСЛАВІ 
ВІДВІДАЛИ



65ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

Продукцію концерну — одного 
з національних лідерів тек-
стильної галузі — в Україні зна-
ють і люблять. Вона відома і 
далеко за межами нашої країни. 
Фабрики концерну розташовані 
в Богуславі, Димері на Київ-
щині, Стеблові на Черкащині та 
Кролевці на Сумщині.

На сьогодні «Ярослав» — єдине 
підприємство в Україні, яке 
виробляє махрову тканину і 
рушники з неї. Концерн має пов-
ний цикл виробництва. Сирови-
ною служать вовна, бавовна, 
льон, перо, а також синтетичні 

та напівсинтетичні матеріали. 
Підприємство виготовляє одяг, 
постільну білизну та необхідні 
товари для дому.

Тож маємо ще одне підтвер-
дження, що наші виробники — 
талановиті, працьовиті та щиро 
люблять свою справу!

Від великих корпорацій до 
сімейної ферми — ми пишає-
мося усіма нашими друзями та 
партнерами. 

Адже всі вони із натхненням 
роблять свою справу, виробля-
ють лише якісну продукцію та 
створюють робочі місця. Хочеш 
зробити щось добре, зроби це 
сам — за таким принципом пра-

цює Доообра ферма. Тут випус-
кають 9 видів сирів, які нічим не 
поступаються європейським 
взірцям сирної моди.

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ КОНЦЕРНУ «ЯРОСЛАВ»

ДОООБРА ФЕРМА
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ЗНАКОВІ ПОДІЇ

AGROEXPO-2019 25 – 28
вересня

25 – 28 вересня на Кіровоградщині відбулася найбільша в Україні 
та одна з найбільших аграрних виставок в Європі

У VII Міжнародній агропромисловій виставці з польовою демонстрацією техніки «AGROEXPO-2019» 
взяли участь 585 компаній-експонентів та близько 500 учасників «Покровського ярмарку».

Виставкова площа комплексу має рекордні для України розміри і складає 125 000 м². За чотири дні 
виставку відвідали 45 163 зареєстрованих осіб. Це — новий рекорд!
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ЗНАКОВІ ПОДІЇ

СЕРЕД ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАТОРІВ ВИСТАВКИ

Асоціація підприємств-виробників техніки 
та обладнання для агропромислового комплексу

А ще саме тут широко розвер-
нувся масштабний флешмоб 
ФРУ #програмі_компенсації_
бути за збереження програми 
державної підтримки сільгосп-
машинобудування.

У рамках виставки відбулася панельна дискусія «Аграрне майбутнє 
України: яка парадигма розвитку АПК?». Її модератором виступив 
генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов.

На AGROEXPO-2019 свої екс-
позиції представили багато 
членів Федерації робото-
давців. Пишаємося ними 
та організаторами цієї події. 
Особлива подяка — її енту-
зіасту та натхненнику, члену 
Президії Ради Федерації 
та голові Об’єднання орга-
нізацій роботодавців Кіро-
воградської області Павлу 
Штутману.
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Роботодавці і профспілки обговорили з керівництвом 
МОП розвиток соціального діалогу в Україні  

Відбулася робоча зустріч роботодавців і профспілок з Дирек-
тором Бюро МОП для країн Центральної і Східної Європи 
Маркусом Пілгрімом. Обговорили хід реалізації поточної про-
грами співпраці між МОП і Україною, позиції соціальних парт-
нерів щодо урядових планів реформ у соціально-трудовій 
сфері, завдання і виклики у сфері тристороннього соціального 
діалогу в процесі реалізації радикальних соціально-економіч-
них реформ, задекларованих керівництвом держави.

17
вересня

Підтримка українського експорту повинна бути 
спільним пріоритетом бізнесу та влади 

Понад 50 представників компаній-національних виробників 
та бізнес-асоціацій взяли участь у організованій Федерацією 
зустрічі з керівництвом Експортно-кредитного агентства, 
Офісу з Просування Експорту та Укрексімбанку. Обговорили 
практичні приклади підтримки експортера та механізми, які 
дозволяють усунути перешкоди експорту.

6
жовтня

Саме бізнес має формувати порядок денний в регіонах 
та в державі. Стратегічна сесія роботодавців та влади 
Черкащини

У заході взяли участь близько 50 представників бізнесу, місцевої 
влади, закладів освіти. Про свій досвід та проблеми розповідали 
керівники кращих підприємств. Не оминули й нещодавні 
реформи, те, що  бізнес сьогодні відокремлений від цих проце-
сів. Але ж маємо форматувати порядок денний на рівні регіонів і 
країни. Маємо багато інструментів, необхідно лише правильно та 
активно їх використовувати та об’єднувати зусилля.

31
жовтня

4
листопада

ФРУ закликала Уряд та польських роботодавців спільно 
вирішити питання квот на міжнародні автоперевезення 

ФРУ звернулася до Прем’єр-міністра України щодо ускладнення 
ситуації із вивезенням українськими виробниками товарів до 
ЄС. У цьому зв’язку Федерація роботодавців України вчергове 
звернулася до організації Роботодавців Польщі з метою роз’яс-
нення позиції українських роботодавців, щодо збитків, які несуть 
наші виробники та перевізники, та з метою вирішення ситуації, 
пов’язаної з нестачею транзитних та універсальних дозволів для 
міжнародних автомобільних перевезень.

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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Відбулося перше засідання новоствореного Комітету 
з питань енергетики ФРУ

Метою його роботи є напрацювання рішень щодо вирішення 
проблемних питань, які б враховували інтереси всіх учасників 
енергетичних ринків, як споживачів, так і виробників і поста-
чальників, а також підготовка консолідованих пропозицій для 
Уряду, Парламенту, регулятора, профільних міністерств та 
відомств щодо вирішення таких питань.

4
листопада

5
листопада

У Федерації обговорили проміжні результати 
та проблеми впровадження дуальної освіти 

У семінарі, присвяченому впровадженню в Україні дуальної 
освіти взяли участь близько 40 представників вищих навчаль-
них закладів, роботодавців, Міністерства освіти і науки Укра-
їни, експерти. Говорили про те, чим дуальна форма здобуття 
освіти відрізняється від інших форм навчання. Про зміни зако-
нодавства, необхідні для того, того, щоб дуальна освіта могла 
продемонструвати свій потенціал. Та багато інших вкрай акту-
альних для бізнесу питань.

Заборона ввозити застарілий рухомий склад з РФ 
вирішує проблему лише частково. ФРУ долучиться до 
здійснення необхідних змін

Про це під час засідання Уряду заявив Голова Ради ФРУ Дми-
тро Олійник. Прем’єр підтримав нашу позицію та дав відпо-
відне доручення Мінінфраструктури, Мінекономіки, УЗ та 
Федерації роботодавців з тим, щоб найближчим часом через 
внутрішні регламенти та накази вивести з обігу вживані 
вагони та унеможливити подовження їх експлуатації.

6
листопада

Гендиректор ФРУ на запрошення колег з Конфедерації 
роботодавців Польщі відвідав щорічну конференцію 
«Барометр трудової міграції»

 «Для нас як для роботодавців України викликів більш ніж 
достатньо, тому намагався в своєму виступі донести нашу 
позицію, що українці повинні працювати в себе вдома. А ми та 
держава маємо зробити умови такими щоб, ми могли успішно 
конкурувати з нашими польськими колегами. Бо конкуренція 
за трудові ресурси та компетенції зростає в світі шаленими 
темпами», — зазначив Руслан Іллічов.

6
листопада

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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У Брюсселі делегація ФРУ взяла участь у спільному 
засіданні дорадчих груп з питань торгівлі та сталого 
розвитку України та ЄС та Форумі громадянського 
суспільства Україна-ЄС 
ФРУ було підготовлено низку пропозицій, які увійшли до розділу 
зайнятість та торгівля і сталість. Велику увагу приділили необ-
хідності продовження Україною удосконалення законодавства 
у сфері публічних закупівель, визначенню поняття життєвого 
циклу товарів при визначенні переможця тендерів. Та недопу-
щенню зменшення кількості дозволів на міжнародні автомобільні 
перевезення.

7
листопада

Необґрунтоване підвищення тарифу на транспортування 
газу загрожує зупиненням десятків підприємств 

Під час засідання круглого столу у ФРУ зазначили: український 
бізнес вже сьогодні купує газ за світовими цінами. Тож чер-
гове його здорожчання зробить виробництво нерентабельним. 
Федерація наполягає на публічному відкритті структури пропо-
нованого тарифу. За результатами обговорення України надіс-
лано звернення до Президента України, Уряду, Верховної Ради 
та інших відповідальних органів з метою напрацювання дієвих 
механізмів вирішення ситуації, що склалася.

7
листопада

Автопром 4.0. Незворотні зміни: майбутнє 
за електротягою та IT-технологіями

В Києві відбувся 3-й Щорічний Український автомобільний 
форум. Глобальні трансформації, які зараз переживає світовий 
автопром, дають шанс і для України стати нарешті не об’єктом, 
а суб’єктом цих змін.  «Головне завдання – змінити парадигму, 
переосмислити стратегію. Саме для цього ми намагаємося 
створити кластерну ініціативу розвитку автопрому в Закар-
патті»., — зазначив заступник Голови Ради ФРУ, Голова Феде-
рації роботодавців автомобільної галузі Олег Боярин.

7
листопада

Візит на Чернігівщину

Делегація представників Федерація роботодавців України  від-
відала виробничі потужності «Пожмашини» — підприємства, яке 
забезпечує роботою близько 1000 українців. По завершенню 
екскурсії зібралися на зустріч за круглим столом, де продов-
жили обговорювати головні питання державної підтримки 
машинобудування в Україні.

8
листопада

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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У Федерації лідери українського бізнесу зустрілися 
з відомим норвезьким економістом Еріком Райнертом

Його книжка «Як багаті країни стали багатими і чому бідні кра-
їни залишаються бідними», друге видання якої виходить в Укра-
їні за сприяння Федерації роботодавців та Української асоціації 
Римського клубу, увійшла до ТОП-50 найвпливовіших книжок з 
економіки за останніх 100 років. Голова Ради ФРУ Дмитро Олій-
ник, вітаючи пана Райнерта в Федерації, зазначив, що саме його 
книга стала одним із ключових джерел натхнення авторів нашого 
Плану модернізації України.

11
листопада

Інфраструктурна революція у всіх галузях в нашій країні 
повинна відбуватися максимально за рахунок 
внутрішнього виробника

У Федерації відбулося засідання Комітету транспорту та логіс-
тики щодо реалізації програми імпортозаміщення АТ «Укрза-
лізниця». У ньому взяли участь керівники профільних департа-
ментів УЗ та представники провідних вітчизняних підприємств 
та профільних асоціацій. Обговорювали різні аспекти нала-
годження співпраці з імпортозаміщення.

12
листопада

ТОП-бізнесмени Волині говорили про те, як боротися з 
корупцією

У Луцьку відбувся семінар «Комплаєнс у трудових відносинах: 
практичні інструменти усунення корупційних ризиків»», який 
зібрав чимало менеджерів та власників відомих компаній, які 
ведуть свою діяльність на Волині, представників влади та гро-
мадськості. У стінах компанії Modern-Expo обговорювали, як 
уникнути корупційних ризиків та боротися з тіньовою економі-
кою за допомогою доброчесності та комплаєнсу.

13
листопада

Зустріч із керівництвом Департаменту публічних 
закупівель Мінекономіки

Під час заходу було презентовано основні положення Закону 
України «Про публічні закупівлі». Учасники зустрічі розглянули 
пропозиції про внесення змін до Закону, обговорили складові 
вартості життєвого циклу предмета закупівлі для врахування 
при підготовці Методики визначення вартості життєвого циклу. 
За підсумками робочої наради було висунуто низку рекоменда-
цій щодо вдосконалення публічних закупівель.

14
листопада

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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«Ніхто замість нас самих не збу-
дує країну. Промисловці, під-
приємці — ті, хто створює робочі 
місця, сплачують податки, буду-
ють високотехнологічну еконо-

міку, зібралися сьогодні, щоб 
здійснити перехід від десакра-
лізації влади до сакралізації 
тих, хто створює додану вар-
тість і наповнює бюджет»,— 

зазначив Дмитро Олійник, якого 
вдруге було обрано Головою 
Ради Федерації, презентуючи 
рекомендації роботодавців для 
Уряду на 2020 рік.

ЗНАКОВІ ПОДІЇ

ГОЛОВНА БІЗНЕС-ЗУСТРІЧ РОКУ — 
UKRAINIAN EMPLOYERS ANNUAL MEETING

4 – 5
грудня

4 грудня керівники відомих холдингів та підприємств, лідери наших регіональних 
та галузевих об’єднань — всі провідні представники реальної економіки — 
зустрілися у КВЦ «Парковий», щоб підбити підсумки року, оновити керівні органи 
Федерації, обговорити наші рекомендації для Уряду на 2020 рік.
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Говорили про те, якою ми хочемо 
бачити нашу країну та що для 
цього необхідно зробити. Про 
промислову, грошово-кредитну, 
фіскальну, інвестиційну полі-
тику, детінізацію ринків, публічні 
закупівлі, трудові ресурси та інші 
важливі напрямки розвитку дер-
жави. 

До речі, такі рекомендації — це 
сучасна європейська практика. 
Приміром, їх щороку для свого 
уряду пишуть наші партнери — 
роботодавці Данії на основі 
власної стратегії розвитку кра-
їни до 2030 року.

Так от, ми нічим за них не гірші — 
наші План модернізації Укра-
їни та Маніфест роботодавців 
є ґрунтовними та аргументова-
ними. І саме на них базуються 
рекомендації роботодавців для 
Уряду на 2020 рік.

А ще ми стали сильнішими. 
До наших лав продовжу-
ють долучатися впливові біз-
несмени та цікаві особисто-
сті, небайдужі до долі країни 
та готові до активних дій.

ТАКОЖ ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
БІЗНЕСУ ЩОРІЧНИЙ 
РЕЙТИНГ REGIONAL 
BUSINESS CLIMATE. 
CREATING JOBS

Він має
 9 стати нашим власним баро-
метром оцінки умов ведення 
бізнесу, створення та збе-
реження робочих місць 
в регіонах

 9 максимально залучити до про-
цесу оцінки місцевих робото-
давців (біля 2000 компаній)

 9 визначити індикатори оцінки, 
яким довірятимемо ми та 
влада

 9 бути інструментом для від-
стоювання інтересів бізнесу.

Чому ми беремо за основу досвід 
наших данских партнерів Dansk 

Industri — DI? Вони вже понад 
10 років складають такий рейтинг.

Їх досвід довів
• ефективність ініціативи

• зацікавленість у ній бізнесу 
та влади.

А вже наступного дня відбулася 
робоча зустріч Голови Ради ФРУ 
Дмитра Олійника з Прем’єр-мі-
ністром України Олексієм Гон-
чаруком. Обговорили плани 
роботу Уряду та роботодавців 
на наступний рік із урахуванням 
Рекомендації Федерації.

Дмитро Олійник презентував 
наш проект по запровадженню 
рейтингу REGIONAL BUSINESS 
CLIMATE. CREATING JOBS.

Знайшли порозуміння щодо того, 
що така форма моніторингу робо-
тодавцями ефективності дій міс-
цевої влади буде корисною як для 
бізнесу, так і для розуміння ситуа-
ції керівництвом країни.

ЗНАКОВІ ПОДІЇ



 2019

74

5153 98 %
згадувань ФРУ за 2019 рік, її проектів 
та експертів. Жодного проплаченого!

Наші експерти надали коментарі та інтерв’ю провідним міжнародним, 
національним та регіональним ЗМІ: 

Інтернет та друкованні ЗМІ

Reuters, «РБК-Украина», «Інтерфакс-Украина», «Еко-
номічна правда», «УНІАН», «Українські новини»,УНН, 
ZN.ua, «Latifundist», «Новое время. Бизнес», «HUBs», 
«Обозреватель», «Сегодня», «Факты и коммента-
рии», «Фокус», «Факти», «Кореспондент», «Finance.
ua», «Минпром», «Деловая столица», «ЛІГА. Бізнес», 
«Комментарии», «2000», «Високий замок», «Судеб-
но-юридическая газета», «Роботодавець», «Букви», 
«Главком», «Транспорт», «Митний брокер», Agravery, 
«День», «Главред», «Цензор», «Юрліга», «Юридична 
практика», «Одеські Вісті», Deutche Welle, Юриди-
ческая газета, UA Prom, DEPO.UA, «Нова влада», 
«VESTI», «Апостроф», «Галицький кореспондент», 
«КП в Украине», «Протокол», GOTTSTAT.COM, ХЕР-
СОНdaily, «Нова влада», «Пропозиція», «Новости 
Украины», TheWorldNews, «Телеграф», «Аграрний 
тиждень.Україна», MilkUA.info, INFONEWS, «Аграрії 
разом», «Инфоиндустрия», My.Новости, VEZHA, УкрА-
гроКонсалт, AgroPRAVDA.com, «Гордон.ua».

Радіо

«Столица FM», «Радіо НВ», «Hayat», «ЕРА», «Свобода», 
Hromadskeradio, 

конструктивних та 
позитивних згадувань

Телебачення

«24-й канал», «NewsOne», «1+1», «Iнтер»,
«ZIK», «112 Україна», «Еспрессо», 4 канал,
«Перший діловий», HROMADSKE, «СТБ»
«Український бізнес ресурс», «ICTV», «Україна»,
 «ПравоТВ», 5 канал, 7 канал, ПравдаТут, 8 канал,

ЗВ’ЯЗКИ  
З ГРОМАДСЬКІСТЮ

МЕДІА

КОМУНІКАЦІЇ
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45-54 роки 
35-44 роки 

25-34 роки Інші

FACEBOOK.COM/UkrainianEmployers

САЙТ FRU.UA
у 2019 року наш сайт відвідало 

61 800 
унікальних користувачів 

72 %  
з них повертаються 
на сайт

415 публікацій  
авторських матеріалів 
зроблено на сайті ФРУ

Охоплення однієї (кожної) публікацій 
аудиторією на сьогодні у середньому 
становить

12 300 
користувачів

Наша аудиторія

52 %
чоловіки

48 %
жінки

Вік
читачів

25 %

35 %

25 %

15 %

НАШ 

ДАЙДЖЕСТ

У 2018 році 
кількість 

підписників 
сторінки зросла 

на 30%
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Жодних платних або рекламних інструментів у 2019 році ФРУ не використовувала, 
а лише концентрувалася на змістовному, цікавому та якісному контенті.



01030, м. Київ, 
вул. Михайла Коцюбинського, 1 

Тел.: +38 044 251-70-10(11) 
Факс: +38 044 251-70-62 
E-mail: fru@fru.org.ua

fru.ua
facebook.com/UkrainianEmployers

twitter.com/UkrEmployers 
www.youtube.com/user/UkrainianEmployers

ВВП на душу 
населення 

$5,2 тис.
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