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ШАНОВНІ ДРУЗІ,
КОЛЕГИ ТА ПАРТНЕРИ!

2020 рік без перебільшення увірвався у наші із Вами плани. Пандемія
коронавірусу започаткувала небачену світом гібридну економічну кризу.
Але, шукаючи інструменти виходу з цієї кризи, ми зрозуміли, що вони
водночас стали для нас новими можливостями.
Ми постійно були у вирі подій. Спілкувалися з Президентом, Прем’єром,
профільними міністрами та головами відомств, народними депутатами.
Виступали з важливими для бізнесу та економіки країни ініціативами.
Відвідували — з дотриманням усіх протиепідемічних вимог — регіони та компанії.
Були ключовим ньюзмейкером серед бізнес-об’єднань.

У січні-серпні 2020-го роботодавці змогли гідно
відповісти на виклики, які перед ними постали, та
реалізувати багато не лише короткострокових
пріоритетів, а й програмних цілей.

маски, тести, забезпечували наших людей безпечними умовами транспортування та харчування на
виробництві. Купували апарати ШВЛ, рідкий кисень
та засоби індивідуального захисту для лікарень.

Значно зросла кількість наших контактів з підприємствами. Отримали понад 3500 звернень до ФРУ з різноманітних питань.

Незважаючи на коронавірусну кризу та
скорочення держфінансування, нам вдалося зберегти часткову компенсацію
вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

За ініціативи Федерації відновлено програму
«Допомога по частковому безробіттю» – один із
найефективніших працюючих фінансових інструментів для підтримки підприємств, що вимушено
зупинили (скоротили) діяльність. Вона вже дозволила зберегти понад 350 тисяч робочих місць.
Роботодавці внесли значну лепту у боротьбу з
поширенням коронавірусу. Ми за власні кошти
закуповували для співробітників антисептики,
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Федерація виступала за відродження Міністерства
промислової політики. У липні Верховна Рада призначила Віце-прем’єр-міністра-Міністра з питань
стратегічних галузей промисловості України.
Ми виступали проти грошово-кредитної політики Нацбанку, за зміну керівника установи та
зниження облікової ставки.

СІЧЕНЬ — СЕРПЕНЬ 2020

Облікову ставку НБУ знижено до 6%.
Це — найнижчий рівень за історію незалежної України.

підтвердженим ступенем локалізації виробництва. Очікуємо на прийняття.
Але ще маємо широке поле для дій.

Нацбанк отримав нового керівника. Сподіваємося, що нас почули.
Наша ключова ініціатива. Збільшення
рівня локалізації виробництва в рамках
державних закупівель.
21 липня ВРУ прийняла за основу законопроект № 3739, написаний народними депутатами та
експертами у тісній співпраці з Федерацією, який
передбачає локалізацію виробництва продукції
чотирьох підгалузей машинобудування як обов’язкову умову для участі в державних закупівлях.
В п’ятирічному вимірі це — 4-5% ВВП, збереження
близько 200 тис. робочих місць і створення
60 тис. додаткових.
Також у тісній взаємодії з ФРУ розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, яким пропонується запровадити до 31 грудня 2021 року здійснення
закупівель техніки у галузі машинобудування з

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

Федерація виступала категорично проти
прийняття «закону про податковий
терор» — 1210. Вважали і вважаємо його
норми, які пізніше «мігрували» до Закону 466,
вбивчими для бізнесу. Продовжуємо готувати та
вносити пакети необхідних правок до документу.
Здійснили аналіз започаткованої у 2015 році за підтримки міжнародних партнерів амбітної програми
реформ державного сектору економіки. Зокрема
у частині створення та функціонування на стратегічно важливих підприємствах наглядових рад. На
жаль, позитивних змін в управлінні державними
стратегічними підприємствами, на які була спрямована реформа, що стартувала з посилом – взяти
в основу найкращі світові практики — так і не було
досягнуто. Під час дискусії «Варяги» в наглядових
радах держкомпаній. Панацея чи зло?» презентували зміни до законодавства, які необхідні, щоб
зробити управління стратегічними, багатомільярдними компаніями України ефективним й таким, що
відповідатиме кращим світовим практикам.
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ЯКІ ДОДАТКОВІ СТИМУЛИ ДО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ МИ БАЧИМО?
НАВЕДУ КІЛЬКА ПУНКТІВ.

Проект Закону України № 3793. Ефективне функціонування експортно-кредитного
агентства.
Мінімальний
рівень початкового статутного капіталу ЕКА —
2 млрд грн — це пропозиція ФРУ.

Розробили проект закону, яким передбачено встановлення ставки податку на
додану вартість у розмірі 7 відсотків на
вироблені в Україні та імпортовані обладнання та
комплектуючі для виробничих потреб підприємств

Як ніколи актуально питання підготовки
кваліфікованих кадрів, які б відповідали
потребам бізнесу.

Зареєстровано законопроекти щодо
стимулювання розвитку індустріальних парків. За розрахунками експертів,
їх ухвалення та реалізація дозволять залучити в
економіку від $2,85 млрд до $15,7 млрд і забезпечити зростання ВВП від 0,9% до 12,4%.
Роботодавці впевнені, що має нарешті повноцінно запрацювати Тристороння соціально-економічна рада.

Внесли пропозиції Комітету ВРУ з питань
фінансів, податкової та митної політики
щодо зниження ввізного мита та ПДВ на
обладнання для виробництва.

Але головне, на чому хотів би наголосити — все, що нам вдалося
зробити, ми зробили завдяки нашій активній та солідарній позиції.
Впевнений, що друга половина 2020 року стане ще більш яскравою
демонстрацією солідаризму наших планів та дій, а відповідно — нашої
ефективності.

ДМИТРО ОЛІЙНИК
Голова Ради Федерації роботодавців України
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ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

5

МІСІЯ

УСПІШНИЙ БІЗНЕС –
УСПІШНА КРАЇНА
БАЧЕННЯ
Консолідація зусиль бізнесу України,
спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату, розвиток внутрішнього
високотехнологічного виробництва,
створення нових та збереження існуючих робочих місць, підвищення статусу
українських ділових кіл в країні і в світі,
а також підтримку балансу інтересів
суспільства, влади та бізнесу.
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ЦІННОСТІ
+ Лідерство
+ Відкритість
+ Незалежність та аполітичність
+ Компетентність і відповідальність
+ Етичне ведення бізнесу
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ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ (ФРУ) –
НАЙБІЛЬШ ВПЛИВОВЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ
ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
ЗАСНОВАНА У 2002 РОЦІ, ФЕДЕРАЦІЯ 18 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

які у сукупності
генерують

і дають роботу
понад

8500

70 %

5 млн

підприємств

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

ВВП України

людей.
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МАНІФЕСТ
роботодавців України
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!

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:

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

Термінове проведення реальної судової реформи, яка забезпечить справедливий, надійний
та швидкий захист прав особи.

•
•

Боротьба з корупцією та ліквідація корупційних схем.
Термінове реформування системи контролюючих та правоохоронних органів у контексті захисту
прав приватної власності, особистої безпеки та зниження тиску на бізнес.

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

Підвищення якості вищої та професійно-технічної освіти, орієнтація освітніх програм на потреби
роботодавців та перспективи розвитку ринку праці. Впровадження дуальної освіти.

•

Вплив та контроль роботодавців за формуванням та виконанням державного та регіонального
замовлення на підготовку кадрів та якістю освітнього процесу. Встановлення квот роботодавців у наглядових радах державних та комунальних закладів освіти. Забезпечення академічної
доброчесності.

•

Створення національної системи кваліфікацій, яка б відповідала сучасним потребам ринку
праці.

ЗНЯТТЯ З РОБОТОДАВЦЯ ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВОГО АГЕНТА шляхом запровадження системи
самостійної сплати податків та зборів найманими працівниками.

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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Наші лідери
ГОЛОВА
РАДИ ФРУ

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

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 економіки України.

10
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ПРЕЗИДІЯ РАДИ ФРУ

ВІТАЛІЙ
АНТОНОВ

ОЛЕГ
АВЕР’ЯНОВ

СЕРГІЙ
БІЛЕНЬКИЙ

ОЛЕГ
БОЯРИН

ПАТ «Концерн
Галнафтогаз»

«Промислова компанія
«Пожмашина»

Федерація металургів
України

ПрАТ «Єврокар»

ЮРІЙ
БУБЕС

СЕРГІЙ
ВОЙТЕНКО

АНАТОЛІЙ
ГІРШФЕЛЬД

ОЛЕКСІЙ
ГОЛУБОВ

ПрАТ
«Концерн-Електрон»

ТОВ «Агромат»

АТ «У.П.Е.К»

Союз хіміків України

ЯКІВ
ГРИБОВ

ГРИГОРІЙ
ДАШУТІН

ВІКТОР
ІВАНЧИК

ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД»

Концерн «Nicmas»

Агропромисловий
холдинг «Астарта-Київ»

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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ПРЕЗИДІЯ РАДИ ФРУ

ОЛЕКСАНДР
ОЛІЙНИК

ВАЛЕРІЙ
ПЕЧАЄВ

ПЕТРО
ПИЛИПЮК

ВОЛОДИМИР
ПРИХОДЬКО

ТОВ НВП «Херсонський
машинобудівний
завод»

АТ «Лекхім»

СП ТОВ
«Модерн-Експо»

ПАТ «Крюківський
вагонобудівний завод»

БОРИС
РАЙКОВ

ВОЛОДИМИР
СЕМИНОЖЕНКО

СЕРГІЙ
СИПКО

ОЛЕКСАНДР
СОКОЛОВСЬКИЙ

Черкаське обласне
об’єднання
роботодавців

Науково-технологічний
комплекс «Інститут
монокристалів»

група компаній
«Agrofusion»

група компаній
ТК-Group

СЕРГІЙ
ТІГІПКО

ВАЛЕНТИН
ШЕВЕТОВСЬКИЙ

ПАВЛО
ШТУТМАН

ДАНІ
ШУФАНІ

ТОВ «Група ТАС»

ПАТ «Харківський
плитковий завод»

ПрАТ «Гідросила Груп»,
ПрАТ «Ельворті Груп»

ТОВ «Варіант Агро Буд»

12
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Унікальні інструменти
впливу в Україні
Експерти ФРУ беруть участь у всіх засіданнях Кабінету
Міністрів України та урядових комітетів, а також засіданнях
комітетів Верховної Ради України
Це дозволяє висловлювати позицію роботодавців щодо проектів законів
та актів Верховної Ради, Уряду, з актуальних для бізнесу питань перед
Прем’єр- міністром та профільними міністрами.

Щорічні Рекомендації роботодавців для Уряду базуються
на Плані модернізації України та Маніфесті роботодавців.
Такі рекомендації бізнесу для влади — це сучасна європейська практика.
Українські роботодавці прагнуть формування державної політики, спрямованої на
побудову майбутнього України як сучасної, економічно розвиненою, інноваційної
промислової країни. І наші рекомендації спрямовані на досягнення цієї мети.

Експерти Федерації проводять експертизу
законопроектів та проектів інших нормативно-правових
актів з питань, що стосуються прав та інтересів її членів.
Законопроекти з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної
політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин подаються
відповідними міністерствами та відомствами з урахуванням пропозицій ФРУ.

Представники ФРУ беруть участь у формуванні та реалізації
державної політики з соціальних, економічних та
трудових питань.
Експерти ФРУ на паритетних засадах беруть участь в
управлінні фондами загальнообов’язкового державного
соціального страхування та нагляді за їх діяльністю.

14
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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.

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.

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.

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

15

Унікальні інструменти
впливу у Світі

ФРУ — єдине від України бізнесоб’єднання – повноправний
член Міжнародної організації
роботодавців
До МОР входять об’єднання бізнесу з понад
150 країн світу.

Наш партнер в Європі –
Європейський соціальноекономічний комітет, який
інтегрований в структуру
управління Євросоюзу.

ФРУ — «голос» українського
бізнесу на щорічній конференції
Міжнародної організації праці
«Всесвітній парламент праці» об’єднує понад
5 000 делегатів — представників урядів, роботодавців і профспілок — зі 187 держав-членів Міжнародної організації праці. Наша безпосередня
участь у цих щорічних конференціях дозволяє
українським роботодавцям брати участь у розробці конвенцій та рекомендацій, а також міжнародних стандартів у сфері праці, зайнятості, професійної 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
16
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Комітети
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.
КОМІТЕТИ
Комітети об’єднують представників членських підприємств та об’єднань бізнесу, профільних експертів, які концентруються на певному напрямку або секторі економіки. Комітети надають можливість представникам компаній вести прямий діалог із органами влади, формувати єдину позицію та
відстоювати інтереси підприємств і галузей.

З РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВОСТІ

РОБОЧІ ГРУПИ
Державні закупівлі
Промисловий розвиток
Технічне регулювання
Виробничі інновації

З ПИТАНЬ
ЕНЕРГЕТИКИ

ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ

З ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ
ТА ЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ

ТРАНСПОРТУ
ТА ЛОГІСТИКИ

З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ
БІЗНЕСУ ТА ПРАВ
ВЛАСНОСТІ

СТРАТЕГІЧНИХ
ІНІЦІАТИВ

МИТНИЙ

НАДРОКОРИСТУВАННЯ

З ОСВІТИ ТА РОЗВИТКУ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

З ПИТАНЬ
БУДІВНИЦТВА

З ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА

З ПИТАНЬ БАНКІВСЬКОЇ
ТА СТРАХОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ
ІНФРАСТРУКТУРИ
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Компанії – члени ФРУ
ЯКІ НАЙБІЛЬШ АКТИВНО ВЗАЄМОДІЯЛИ З ФЕДЕРАЦІЄЮ У 2020

18

ПАТ «СКФ Україна»

ПрАТ «Єврокар»

Керамічна група
«Голден Тайл»

СП ТОВ «Модерн-Експо»

ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД»
(ТМ Nemiroff)

Агрохолдинг
«UkrLandFarming»

ПрАТ ВО
«Стальканат-Сілур»

Концерн «Nicmas»

ПрАТ «Київстар»

Промислова компанія
«Пожмашина»

Корпорація «УкрІннМаш»

ПрАТ «Українська
страхова компанія «Княжа
Вієнна Іншуренс Груп»

Костопільський
завод скловиробів

Агропромисловий
холдинг «Астарта-Київ»

ПАТ НВЦ
«БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ»

Група компаній
«Agrofusion»
(ТМ «Інагро»)

ІГ «УПЕК»

ТОВ «Одек Україна»

ПАТ «Ельворті»

Холдинг Global Spirits

ТОВ «Аурум Груп»

ПрАТ «Богуславська
сільгосптехніка»

ПрАТ «Карлсберг
Україна»

ПАТ «Крюківський
вагонобудівний завод»
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Група ТАС

Група компаній
Текстиль Контакт

Група компаній Метінвест

Концерн «Електрон»

ТОВ «Кромберг енд
Шуберт Україна»

ТОВ «Промисловотехнічна компанія
«Агромат»

Промислово-будівельна
група «Ковальська»

ТОВ «Варіант Агро Буд»

ТОВ «Завод «КаратЛіфткомплект»

ПАТ «Гідросила Груп»

ПрАТ «Філіп Морріс
Україна»

OKKO Group

ТОВ «Дельта Вілмар
СНД»

ПрАТ «Ветропак
Гостомельський
Склозавод»

АТ «Лекхім»

ТОВ НВП «Херсонський
машинобудівний завод»

ТОВ «АТЕМ груп»

МСП «Ніка-Тера»

Group DF

Корпорація
«Інтеррибфлот»

АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС»

Група Компаній
АВТОСТРАДА

Компанія Транс-Авто-Д

ПрАТ «Запорізька
кондитерська фабрика»

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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ФРУ у цифрах
січень-серпень 2020 року
КЕРІВНИЦТВО ФРУ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У

23

29

засіданнях Уряду

засіданнях Урядових комітетів

ФЕДЕРАЦІЮ ПРЕДСТАВЛЕНО

у понад 100
міжвідомчих групах та комісіях

ЗАХОДИ, ОРГАНІЗОВАНІ ФЕДЕРАЦІЄЮ ТА ЗА УЧАСТІ
ПРЕДСТАВНИКІВ ФРУ НА ЗОВНІШНІХ МАЙДАНЧИКАХ

58

539

Організовані Федерацією
заходи

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

20
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ПОКАЗНИКИ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Понад

600

374

3500

нормативно-правових
актів пройшли експертизу
в Федерації

компанії та об’єднання
системно співпрацювали
з нами

звернень до ФРУ
з різноманітних питань

400
Звернень ФРУ з актуальними
для бізнесу проблемами до
влади

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

Понад

3000

98 %

згадувань в пресі

з них позитивні
та конструктивні

21

Приклад нашої ефективної
співпраці з іноземними
об’єднаннями бізнесу
Угода про співпрацю між ФРУ та DI. Діяльність Аналітичного центру економіко-правових досліджень та прогнозування і Центру опитування та рейтингування Федерації
Продовжуємо роботу в рамках Угоди про співпрацю між Федерацією роботодавців України
та Конфедерацією промисловості Данії. Наша
мета — посилення ролі приватного сектору в
створенні сприятливих умов для ведення бізнесу та представленні інтересів роботодавців на
всіх рівнях. У програмі нашої співпраці, зокрема,
розвиток В2В контактів між членами ФРУ та DI,
реалізація інвестиційних проектів в Україні та
проектів промислового аутсорсінгу.

22
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ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ DI
У січні цього року ФРУ відвідали наші колеги
та партнери з Dansk Industri. Вони зустрілися
з керівництвом та експертами ФРУ та представниками регіональних і галузевих організацій Федерації. А також відвідали одного із
провідних виробників склотари — Ветропак
Україна. У ФРУ наші українські колеги-роботодавці мали можливість поспілкуватися з представниками одного з найуспішніших об’єднань
промисловців та роботодавців у світі. Дізнатися про їх досвід взаємодії з суспільством,
Урядом та Парламентом, оптимізації потоку
завдань, які повинна виконувати організація
роботодавців та багато інших цікавих і практичних речей.
Говорили про рекомендації бізнесу для влади.
Це сучасна європейська практика. Їх наші парт-
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нери — роботодавці Данії —
для свого Уряду пишуть на
основі власної стратегії розвитку країни до 2030 року.
Наші План модернізації України та Маніфест роботодавців є не менш ґрунтовними
та аргументованими. І саме
на них базуються Рекомендації українських роботодавців
для Уряду на 2020 рік.
Минулого року було створено Аналітичний
центр економіко-правових досліджень та
прогнозування і Центр опитування та рейтингування Федерації роботодавців України
Їх діяльність спрямована на проведення досліджень в актуальних для членів Федерації та економіки країни сферах.
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У СІЧНІ-СЕРПНІ АНАЛІТИЧНИМ ЦЕНТРОМ
ЗДІЙСНЕНО ТАКІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

«СТАН ПРОМИСЛОВОСТІ

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ

ОПИТУВАННЯ

ЗА ПІДСУМКАМИ 2019

ОГЛЯД ЗА 2019 РІК

ПРЕДСТАВНИКІВ

РОКУ»
Здійснений огляд стану промисловості України після початку
функціонування зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС за
підсумками 2019 року показує ситуацію в промисловості
в цілому та в окремих галузях
зокрема, зміни в експорті промислової продукції, в тому числі
і в регіональному розрізі.
Дослідження також містить
прогноз очікувань промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності у I кварталі 2020 року.
Представили бачення роботодавців щодо перспективи
розвитку промисловості України, що базуються на проведенні реіндустріалізації в рамках
реалізації політики прискореного економічного зростання,
зокрема в частині інвестиційних
інструментів в межах секторальних політик, монетарної, фіскальної, експортної політики тощо.
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БІЗНЕСУ «БІЗНЕС ТА
Здійснений Макроекономічний
огляд за 2019 рік містить аналіз
основних економічних показників таких як: реальний ВВП
України, рівень інфляції, ринок
праці, індекс промисловості,
капітальні інвестиції та приплив/
відтік прямих іноземних інвестицій у вигляді акціонерного капіталу, платіжний та торгівельний
баланси і державний борг.

COVID-19: ВИЖИТИ
НЕ МОЖНА ПОМЕРТИ»
Дослідження реалізовано за
підтримки Міжнародної організації праці та Міністерства
закордонних справ Данії.
Воно базується на результатах
опитування представників бізнесу.
Участь у ньому взяли переважно
приватні підприємства з усієї
України. За кількістю працюючих
підприємства, власники/керівники яких взяли участь у опитуванні відносяться до мікро,
малих, середніх та великих. Вони
представляють сфери машинобудування та металообробку,
транспортні послуги, будівництво, металургію, торгівлю тощо.
За результатами здійсненого
дослідження визначено, в якому
стані знаходиться бізнес в умовах
карантинних заходів та бачення
бізнесу щодо першочергових
заходів, що мають бути вжиті
органами державної влади.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОТИЖНЕВІ ВІДЕО

НАРАЗІ ПРОВОДИТЬСЯ

УКРАЇНСЬКИМ

БЛОГИ АНАЛІТИЧНОГО

ДОСЛІДЖЕННЯ «ІНДЕКС

РОБОТОДАВЦЯМИ

ЦЕНТРУ

ВПЕВНЕНОСТІ БІЗНЕСУ»

Федерація роботодавців
України у першому півріччі
2020 року започаткувала новий
вид активності: щотижневі
відео блоги. В цих відео блогах
експерт Аналітичного центру
піднімає найактуальніші для
членів Федерації та економіки
України питання, здійснює аналіз проблемних ситуацій, пояснює причини та наслідки прийнятих рішень тощо.

У майбутньому це дослідження
здійснюватиметься з періодичністю раз на півроку та базуватиметься на відповідях власників та керівників підприємств,
що представляють різні галузі
промисловості.

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
COVID-19
Пандемія COVID-19 не оминула
Україну. В цій не легкій ситуації
українські роботодавці зіштовхнулися з багатьма новими
проблемами, для вирішення
яких потрібні швидкі та фахові
рішення.
Для допомоги українським
роботодавцям Аналітичний
центр здійснив адаптацію двох
посібників, розроблених Бюро
Міжнародної організації праці з
діяльності роботодавців (МОП
АСТ/ЕМП):
• Посібник роботодавця з
управління робочими місцями під час COVID-19

Визначення Індексу впевненості
бізнесу має на меті здійснення
оцінки впевненості українського
бізнесу у можливості розвитку,
збереження наявних та створення нових робочих місць.
Завдання, що ми ставимо
перед собою:
1.Визначення проблематики,
з якою стикається бізнес у
щоденній роботі;

• Безпечне повернення до
роботи. Посібник для роботодавців з профілактики
COVID-19

2.Здійснення оцінки впевненості українського бізнесу у
можливості розвитку, збереження наявних та створення
нових робочих місць;

Переклад посібників здійснили за підтримки DANEP
та DANIDA.

3. Формування рекомендацій
органам влади для покращення
бізнес середовища в Україні.

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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ГОЛОВНА БІЗНЕСЗУСТРІЧ РОКУ

UKRAINIAN
EMPLOYERS

ANNUAL
MEETING
Щороку у грудні керівники відомих холдингів та підприємств, лідери наших регіональних та галузевих
об’єднань — всі провідні представники реальної економіки зустрічаються, щоб підбити підсумки року, обговорити плани на майбутнє та наші рекомендації для
Уряду на наступний рік.
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 Ukrainian Employers Awards!
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Щороку на Кіровоградщині проходить найбільша в Україні
та одна з найбільших аграрних виставок в Європі
Завдяки своєму активному розвитку, в останні
роки, виставка дала імпульс до того, що велика
кількість як аграріїв, так і виробників вважають її подією «must visit», вона перетворилася на
справжній агрохаб-майданчик для здійснення
комунікацій між ними та є номером один в питаннях, які стосуються аграрної техніки та технологій,
рослинництва та тваринництва, а також систем
зберігання, переробки та логістики продукції АПК.

За 8 років загальні виставкові площі та кількість відвідувачів виставки зросли від початку
в 4 рази, та становлять — 125 000 кв.м. та
45 163 особи відповідно. Що стосується компаній експонентів, то, в порівнянні з 2013
роком – їх чисельність зросла в 5 разів, та в
минулому році склала – 585 компаній. Вона
входить в ТОП-10 найбільших аграрних виставок Європи.

СЕРЕД ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАТОРІВ ВИСТАВКИ АСОЦІАЦІЯ
ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ «УКРАГРОМАШ»
ТА ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ.
28
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Щорічно виставка
«AGROEXPO» збирає
велику кількість гостей,
сільгоспвиробники приїжджають з усіх областей
України, щоб в одному
місці побачити та порівняти багато різних брендів сільськогосподарської
техніки, ознайомитись з їх
новинками, отримати традиційну знижку і просто
гарно відпочити.

Особливістю «AGROEXPO» є можливість
побачити в роботі усі типи аграрної техніки
на демонстраційному полігоні для польових
випробувань площею 6 га, розташованому
прямо поруч з головною експозицією

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
РОБОТОДАВЦІВ
ДЛЯ УРЯДУ
НА 2020 РІК
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1. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
1.1. Визначити ключовими функціями НБУ поряд з підтриманням цінової стабільності також досягнення економічного зростання та створення нових робочих місць.
1.2. Змінити характер емісії гривні зі спрямованого переважно на вирішення проблем фінансування бюджету
через розміщення ОВДП на вирішення проблем фінансування економіки через розміщення облігацій, випущених банками та інститутами розвитку для фінансування інвестиційних проектів.
1.3. Перейти до виваженої курсової політики, яка має не
допускати суттєвих коливань курсу гривні під впливом
притоку або відтоку спекулятивних капіталів.
1.4. Забезпечити підприємства реального сектору економіки доступними кредитними ресурсами шляхом,
зокрема:
•

зменшення облікової ставки НБУ до рівня на 1-2 в.п.
нижче індексу споживчих цін;

•

створення інститутів довгострокового та середньострокового кредитування, зокрема, Банку роз- витку,
метою яких має бути сприяння реіндустріалізації та
підтримки державної інвестиційної полі- тики;

•

•

забезпечення кредитної підтримки несировинного
експорту через відповідне спрямування роботи
«Укрексімбанку»;
розвитку інституційних засад зниження ризиків учасників кредитних відносин;

щонайменше 3-річного мораторію на внесення змін до
податкового законодавства (за виключенням технічних).
2.2. Передбачити під час податкової реформи фіскальні стимули та гарантії для стимулювання внутрішніх та зовнішніх інвестицій, зокрема, шляхом введення 100-відсоткової амортизації основних засобів під час їх введення в
експлуатацію або запровадження ПНВК, впровадження
податкових звільнень щодо учасників індустріальних та
технологічних парків, особливого режиму для експортних переробних зон, скасування та/або відстрочення
сплати ПДВ при ввезенні новітнього устаткування та
обладнання, що не виробляється в Україні, для використання у власній виробничий діяльності тощо.
2.3. Поетапно зменшити рівень перерозподілу ВВП через
Зведений бюджет до 25%, рівень перерозподілу ВВП
через державні фінанси з урахуванням соціальних фондів до 35%.
2.4. Прискорити розвиток безоплатних електронних IT-сервісів на базі Електронного кабінету платника податків
та інших дистанційних механізмів взаємодії платників
податків з контролюючими органами (зокрема, створення ефективного Call-центру замість існуючого) тощо.
2.5. Впровадити на рівні закону пряму фінансову відповідальність держави за збитки та іншу шкоду, нанесені
платникам податків внаслідок незаконних дій та/або
бездіяльності посадових осіб контролюючих органів.
2.6. Впровадити ефективні механізми контролю за трансфертним ціноутворенням, імплементувати План BEPS.

2. ФІСКАЛЬНА  ПОЛІТИКА

2.7. Продовжити дефіскалізацію діяльності митниці та
забезпечити дієвий контроль за ввезенням товарів на
митну територію України шляхом забезпечення митних
органів відповідними технічними засобами, запровадженням максимально можливого обміну інформацією з
компетентними органами інших країн, дієвих інструментів аналізу ризиків, пост-аудиту.

2.1. Перейти від безсистемної та хаотичної до виваженої
та стабільної фіскальної політики шляхом проведення
системної податкової реформи з залученням до її проведення представників роботодавців та професійних
громадських об’єднань з подальшим впровадженням

2.8. Продовжити запровадження механізмів спрощення
торгівлі шляхом запровадження авторизованого економічного оператора та приєднання до Спільної транзитної процедури. Не допустити криміналізацію так званої
товарної контрабанди (окрім підакцизних товарів).

•

впровадження механізмів сек’ютирізації фінансових
активів як засобу активізації кредитування.
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3. РАДИКАЛЬНЕ СКОРОЧЕННЯ

чення ним пріоритетних секторів економіки (зокрема,
виробництва обладнання для «зеленої енергетики»,
енергозберігаючих заходів тощо) та графік підвищення
такої локалізації.

ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС
3.1. Забезпечити дієвий контроль за ввезенням товарів на
митну територію України шляхом забезпечення мит- них
органів відповідними технічними засобами, запровадження максимально можливого обміну інформацією з
компетентними органами інших країн, дієвих інструментів аналізу ризиків, пост-аудиту.
3.2. Впровадити ефективні механізми контролю за трансфертним ціноутворенням, імплементувати План BEPS.

5. ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ДЛЯ
ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
5.1. Створити законодавчі умови для збільшення частки
закупівель вітчизняної продукції, робіт, послуг на ринку
публічних закупівель:

3.3. Прийняти закони про гральний бізнес, про ринок таксі
тощо, які легалізують ринки, що знаходяться у «тіні».

•

із врахуванням вартості «життєвого циклу» та нецінових
критеріїв;

3.4.		

•

3.5. Радикально реформувати систему контролю за обігом спирту та перепрофілювати надлишкові виробничі
потужності у спиртовій галузі.

із застосуванням цінових преференцій для продукції,
що виробляється в Україні (при виробництві якої створюються робочі місця, сплачуються податки та соціальні
внески тощо) з певним рівнем локалізації.

•

із врахуванням аудиту виробників продукції.

3.6. Поступово впровадити фіскалізацію готівкових розрахунків, використовуючи моделі найкращих європейських практик.

5.2. Впровадити практику укладання рамкових угод при
закупівлях складної та/або наукоємної продукції з довгим терміном виробництва.

3.7. Припинити практику непередбаченого хаотичного підвищення ставок акцизного податку на спирт, алкогольні
напої та тютюнові вироби.

5.3. Прискорити подальше впровадження середньострокового (до 3-х років) планування в Україні, що передбачає введення правових механізмів з укладання замовниками довгострокових договорів на поставку складної
техніки.

Прийняти нові закони щодо обліку та реалізації
необробленої деревини.

3.8. Скасувати акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів.
3.9. Створити законодавчу базу для можливості фасування в
Україні алкогольних напоїв іноземного виробництва.

4. ПОЛІТИКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ
СТИМУЛІВ У ПЕРЕРОБНІЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ
4.1. Звільнити від ввізного мита та ПДВ імпорту обладнання
та комплектуючих для власних виробничих потреб та/
або пайового внеску або передбачити розстрочення
таких платежів на довгий строк з необтяжливими умовами.
4.2. Впровадити 100-відсоткову амортизацію основних засобів під час їх введення в експлуатацію або ввести ПНВК.
4.3. Передбачити додаткові фіскальні стимули у вигляді
звільнення від сплати або зменшення ставок окремих платежів (податку на землю, податку на нерухоме
майно, податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ) для індустріальних та технологічних парків.
4.4. Впровадити режим вільної економічної зони (звільнення всього імпорту від ввізного мита та ПДВ за умови
вивезення готової продукції за межи митної території
України) для експортних переробних зон.
4.5. Встановити умови щодо мінімального рівня локалізації
виробництва устаткування та обладнання для забезпе-
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5.4. Розширити практику закупівель через централізовані
закупівельні організації.
5.5. Заборонити державним монополістам уникати застосування процедур публічних закупівель.
5.6. Забезпечити фінансування реалізації інвестиційних проектів, а також програм «Український комбайн», «Український пасажирський транспорт», «Український вертоліт», «Український локомотив», «Український літак» тощо
із залученням до їх реалізації вітчизняних виробників.
5.7. Імплементувати оновлене законодавство ЄС про
публічні закупівлі з урахуванням особливостей державного сектору економіки, комунального господарства,
оборони та безпеки та з урахуванням досвіду США.
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5.8. Заборонити оголошувати та проводити закупівлі без
наявності належного фінансового забезпечення даної
закупівлі та заборонити замовникам в односторонньому порядку зменшувати обсяги закупівлі після укладення договору за результатами тендерних процедур.

умови вивезення готової продукції за межи митної
території України) для експортних переробних зон;
•

зниження операційних витрат (прискорена
амортизація, пільгова ставка податку на землю
та не- рухоме майно, зниження ставки ЄСВ) для
роботи поза межами експортних переробних
зон;

•

максимальне спрощення доступу до землі та інфраструктури;

•

залучення інвесторів в України за участю уряду
(уповноваженого ним органу);

•

залучення місцевих виробників до роботи у форматі неакціонерних моделей контролю.

5.9. Зобов’язати замовників торгів вказувати у тендерній
документації розмір авансу, що буде застосовано за
договором про закупівлю, у відсотковому виразі.

6. ПОЛІТИКА РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ
У ПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
6.1. Визначити на рівні державної Програми три групи перспективних товарів у переробній промисловості:
•

щодо виробництва стандартних товарів;

•

щодо товарів, які виробляються в контрольованих
іноземними ТНК ланцюгах доданої вартості;

•

щодо товарів, у виробництві яких українські виробники через наявність НДДКР зберігають можливості
контролю ланцюгів доданої вартості.

6.2. Визначити переліки перспективних для виробництва
товарів кожної групи на базі аналізу сукупного об’єму
потенційних ринків збуту, середньорічного приросту
обсягів світової торгівлі, наявності в Україні сировинної
бази та наявності в Україні виробничої бази, виробничих навичок та кваліфікованих трудових ресурсів.

6.3.3.

Щодо товарів, у виробництві яких українські виробники через наявність НДДКР зберігають можливості контролю ланцюгів доданої вартості:
•

державне спів фінансування НДДКР;

•

зниження інвестиційних витрат (звільнення від
ввізного мита та ПДВ імпорту новітнього устаткування та обладнання, що не виробляється в
Україні, для власних виробничих потреб та/або
пайового внеску або передбачити розстрочення
таких платежів на довгий строк з необтяжливими
умовами);

•

зниження операційних витрат (прискорена амортизація, пільгова ставка податку на землю та нерухоме майно, зниження ставки ЄСВ);

6.3. Перебачити для кожної групи товарів окремі політики
стимулювання виробництва:
6.3.1.

•

•

•

•

•

підтримка експорту;

Щодо стандартних товарів, виробництво яких базується на переробці місцевої сировини:

•

стимулювання внутрішнього попиту, держзамовлення;

максимальне спрощення доступу до землі та інфраструктури;

•

підготовку та реалізацію програм «Український
комбайн», «Український пасажирський транспорт»,

зниження інвестиційних витрат (звільнення від ввізного мита та ПДВ імпорту новітнього устаткування
та обладнання, що не виробляється в Україні, для
власних виробничих потреб та/або пайового внеску
або передбачити розстрочення таких платежів на
довгий строк з необтяжливими умовами);
зниження операційних витрат (прискорена амортизація або введення ПНВК, пільгова ставка податку на землю та нерухоме майно, зниження
ставки ЄСВ);

підтримка експорту.

6.3.2.

•

«Український вертоліт», «Український локомотив»,
«Український літак» тощо;
•

законодавчу підтримку та забезпечення рівних
умов господарювання приватних і державних
підприємств в галузі оборонно-промислового
комплексу.

6.4. Забезпечувати узгодження стратегій розвитку суб’єктів природних монополій із врахуванням інтересів та
потенціалу вітчизняних промислових виробників.

Щодо товарів, які виробляються в контрольованих
іноземними ТНК ланцюгах доданої вартості, шляхом залучення ТНК до України для передачі ними
частини робіт ланцюга доданої вартості на умовах
аутсорсингу з використанням неакціонерних моделей контролю (модель, що застосовується ТНК у
Південно-Східній Азії) на умовах збільшення частки
локалізації виробництва або на шляхом відкриття
експортних переробних зон:

6.5. Передбачати щороку у державному бюджеті фінансування програм часткової компенсації покупцям
вар- тості техніки, обладнання та іншої продукції
вітчизняного виробництва за найбільш критичними
напрям- ками з врахуванням можливостей вітчизняних виробників (зокрема, щодо сільськогосподарської
техніки та обладнання, техніки та обладнання для житлово-комунального господарства, будівництва доріг,
пожежної техніки, мінеральних добрив тощо).

запровадження режиму вільної митної зони (звільнення всього імпорту від ввізного мита та ПДВ за

6.6. Прийняти критерії оцінки допустимості державної допомоги окремим секторам економіки.
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6.7. Забезпечити реалізацію Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року із започаткуванням діяльності усіх необхідних органів акредитації та активізувати підготовку до укладення Угоди про
оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АССА).
6.8. Прийняти Закон, який регламентує відносини постачальників та торгових мереж.

7. ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
7.1. Передбачати щороку у державному бюджеті фінансування програм часткової компенсації покупцям вартості техніки, обладнання та іншої продукції вітчизняного
виробництва за найбільш критичними напрямками
з врахуванням можливостей вітчизняних виробників
(зокрема, щодо сільськогосподарської техніки та обладнання, мінеральних добрив тощо).
7.2. Затвердити та забезпечити фінансування довгострокової
(від 5 років) програми державної підтримки тваринництва.
7.3. Створити умови для забезпечення агропромислового
комплексу мінеральними добривами та засобами захисту рослин вітчизняного виробництва, зокрема, шляхом
надання доступу до сировини, виваженої тарифної політики тощо.
7.4. Стимулювати, у тому числі за допомогою фіскальних
механізмів та розподілу коштів на підтримку агропромислового комплексу, збільшення глибини переробки
сільськогосподарської продукції на території України
для подальшого експорту на перспективні ринки.
7.5. Розробити та поетапно впровадити ефективний ринок
земель сільського господарського призначення із відповідною системою стримувачів для забезпечення продовольчої безпеки та інших інтересів держави.
7.6. Розробити, затвердити та почати реалізацію Програми
розвитку звірівництва в Україні. Запровадити стандарти
утримання та поводження з тваринами відповідно до
норм європейського законодавства.

8. ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ
НЕСИРОВИННОГО ЕКСПОРТУ
8.1. Забезпечити повноцінне функціонування Експортно-кредитного агентства та передбачити фінансування
програмної підтримки експорту.
8.2. Забезпечити кредитну підтримку несировинного експорту через відповідне спрямування роботи «Укрексімбанку».

8.5. Провести аудит ключових міжнародних торговельно-економічних угод та зобов’язань України та ініціювати їх
перегляд у частині, що суперечить комплексній стратегії
економічного розвитку за доктриною української реіндустріалізації.
8.6. Ініціювати перемовини з ЄС щодо збільшення квот на
безмитну поставку українських товарів до ЄС.
8.7. Забезпечити залучення бізнесу до переговорного процесу при розробці нових торговельних угод та перегляду чинних.
8.8. Реформувати систему видачі та контролю дозволів на
міжнародні автомобільні перевезення. Лобіювати інтереси України щодо збільшення квоти на дозволи на міжнародні автомобільні перевезення до найбільш затребуваних країн.
8.9. Забезпечити комплексний підхід у вирішенні питань,
пов’язаних з розбудовою транспортної інфраструктури
(автомобільного, залізничного, авіаційного, річкового та
морського транспорту), яка б від- повідала збільшенню
товарообігу з ЄС.

9. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ
9.1. Підвищити ефективність роботи Антимонопольного
комітету України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
9.2. Забезпечити прогнозованість роботи природних монополій (зокрема, в частині ціно- та тарифоутворення).
9.3. Реформувати газовий ринок з метою припинення фактичного вимивання коштів з економіки на користь газової монополії.

8.3. Прийняти законодавство про створення експортних
переробних зон, для яких впровадити режим вільної
економічної зони (звільнення всього імпорту від ввізного мита та ПДВ за умови вивезення готової продукції
за межи митної території України).

9.4. Продовжити реформу ринку електроенергії на базі врахування інтересів реального сектору економіки. Ліквідувати деформацію на ринку, пов’язану з надмірним
фінансуванням «зеленого тарифу».

8.4. Впровадити податкові звільнення щодо учасників індустріальних та технологічних парків.

9.5. При зміні тарифів на послуги, що надаються природними монополіями, забезпечити неухильне дотримання
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таких принципів, як прозорість, економічна обґрунтованість, публічність та врахування інтересів всіх зацікавлених сторін.

10.2. Удосконалення регулювання трудових відносин
10.2.1. Осучаснити трудове законодавства в частині:

9.6. Заборонити державним монополістам уникати застосування процедур публічних закупівель.

•

лібералізації та спрощення адміністрування трудових відносин, у т.ч. входу/виходу з ринку праці;

9.7. Впровадити практику укладання рамкових угод при
закупівлях продукції державними монополіями.

•

створення умов для чесної конкуренції шляхом
легалізації незадекларованої праці;

•

врегулювання нових гнучких форм взаємовідносин між роботодавцем та працівником, викликаних появою нових креативних професій та
нових технологічних процесів, у т.ч. аутстафінгу
(outstaffing) та аутсорсингу (outsourcing);

•

забезпечення гнучкості в управлінні робочим
часом шляхом обліку робочого часу з обліковим періодом в один рік, що дозволить вирішити
питання робочих годин понад місячну норму з
можливістю регулювання їх оплати в одинарному
розмірі при належному плануванні в межах загального облікового періоду (Work Time Account).

10. ПОЛІТИКА НА РИНКУ ПРАЦІ
10.1. Розвиток трудового потенціалу
10.1.1. Забезпечити вплив та контроль роботодавців за
формуванням та виконанням державного та регіонального замовлення на підготовку кадрів та якістю
освітнього процесу.
10.1.2. Впровадити реальні механізми державного-приватного партнерства у сфері освіти через внесення відповідних змін до законодавства, в т. ч. щодо податкових пільг.
10.1.3. Запровадити систему корпоративного управління
у закладах вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти державної та
комунальної форм власності.
10.1.4. Забезпечити участь представників спільного представницького органу роботодавців на національному рівні у наглядових радах закладів вищої,
фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти.
10.1.5. Забезпечити впровадження дуальної форми здобуття вищої, фахової передвищої та професійної
освіти як різновиду денної форми навчання.
10.1.6. Розробити та прийняти новий Закон України «Про професійну освіту» з урахуванням потреб роботодавців.
10.1.7. Забезпечити зрівняння у правах державних, комунальних та приватних закладів освіти стосовно
участі у виконанні державного та регіонального
замовлення і відповідно оплату освітніх послуг у
приватних закладах за рахунок видатків державного та місцевого бюджетів.
10.1.8. Залучати роботодавців на постійній основі до процесів забезпечення якості освіти, зокрема, ліцензування та акредитації.
10.1.9. Забезпечити академічну доброчесність, викорінення корупції у закладах освіти.
10.1.10. Розпочати формування мережі кваліфікаційних центрів для оцінювання професійних кваліфікацій.
10.1.11. Спростити процедуру підтвердження результатів
неформального професійного навчання та забезпечити можливість такого підтвердження за професіями відповідно до Класифікатора професій.
10.1.12. Створити умови для визнання часткових кваліфікацій, надання можливості роботодавцю самостійно
визначати необхідну кваліфікацію, а також види
робіт, які не потребують кваліфікації.
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10.2.2. Забезпечити дерегуляцію функцій Класифікатора
професій та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників в частині гнучкості досвіду
роботи та розрядів.
10.2.3. Розробити новий класифікатор професій/занять,
що відповідатиме сучасними потребам ринку праці.

11. ЗАХИСТ БІЗНЕСУ ТА
ПРАВ ВЛАСНОСТІ
11.1. Впровадити на законодавчому рівні обов’язок відшкодування суб’єктам господарювання нанесеної їм матеріальної шкоди та шкоди їх діловій репутації, завданої
протиправними діями правоохоронних органів, органів
досудового слідства та прокуратури.
11.2. Впровадити на законодавчому рівні дисциплінарну відповідальність посадових осіб контролюючих органів,
органів досудового слідства, органів прокуратури, правоохоронних органів та їх посадових осіб за ухвалення
протиправних рішень чи бездіяльність.
11.3. Відновити роботу Міжвідомчих комісій з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню
та захопленню підприємств та з питань забезпечення
дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб.

12. ОКРЕМІ СЕКТОРАЛЬНІ ПОЛІТИКИ
12.1. Хімічна промисловість
•

Розробити, затвердити та почати реалізацію Стратегії розвитку хімічної промисловості на період до
2030 року.

•

Надати преференційний доступ до ресурсно-сировинного та паливно-енергетичного забезпечення
хімічної промисловості, у т. ч. відновити роботу вітчизняних нафтопереробних заводів із доведенням глибини переробки нафти до світового рівня.

35

•

Забезпечити захист вітчизняних виробників від недобросовісної конкуренції на внутрішньому та зовнішніх ринках.

високоякісних лікарських засобів для профілактики і лікування особливо небезпечних інфекційних
та інших захворювань для забезпечення державних
потреб України на 2020–2028 роки. Визначити Міністерство охорони здоров’я замовником Програми.

12.2. Надрокористування
•

Прийняти нову редакцію Кодексу України «Про надра»

•

Прийняти нову редакцію Закону України «Про лікарські засоби».

•

Відновити дію механізму отримання спеціальних дозволів на користування надрами без аукціонів для
виробників кінцевої продукції

•

Прийняти Закон України «Про фармацевтичне самоврядування».

•

Імплементувати Директиву Ради ЄС 92/83/ЄЕС у
частині звільнення від сплати акцизного податку
на спирт, який використовується для виробництва
лікарських засобів.

•

Скасування сплати збору за продовження строку дії
спеціального дозволу на користування надрами

•

Переглянути переліки корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення

•

Спростити процедури отримання земельних лісових
ділянок для нелісогосподарських потреб

12.6. Телекомунікаційна галузь

•

Встановити та чітко дотримуватися принципу «мовчазної згоди» при погодженні питання надання спеціального дозволу на користування надрами, зокрема
в частині погодження місцевими радами

•

Запровадити електронний реєстр проходження
документів, наданих до Держгеонадр для отримання
спеціального дозволу

•

Посилити дисциплінарну відповідальність посадових
осіб Держгеонадр за порушення строків розгляду
документів підприємств в рамках процедур надання,
продовження дії спеціальних дозволів на користування надрами

•

Створити умови для доступу великих промислових
споживачів природного газу до його видобутку

•

Підвищити значення граничного показника щільності потоку електромагнітної енергії для радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв
що використовуються операторами телекомунікацій до 1000 мкВт/см2, шляхом внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення
від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 01 серпня 1996 року № 239.

•

Прийняти законодавство з метою гармонізації з
Директивою ЄС «Про спільну систему податку на
додану вартість» 2006/112/ в частині визнання послуг
міжнародного зв’язку та транзиту трафіку об’єктом
оподаткування ПДВ за ставкою 0.

•

Вирівняти занижені Україною в односторонньому
порядку граничні розрахункові такси за послуги
пропуску вхідного міжнародного трафіку голосової
телефонії до телекомунікаційних мереж операторів
телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на
ринках послуг пропуску трафік.

•

Запровадити прискорену амортизацію основних
засобів, які використовуються операторами телекомунікацій для побудови та експлуатації телекомунікаційної інфраструктури та мереж.

12.3. Деревообробна промисловість
•

•

Прийняти закони про облік деревини та про внутрішній ринок деревини, а також внести зміни до
Лісового кодексу України – з метою захисту лісів з
одночасним пріоритетним доступом до сировини
вітчизняних переробників.
Підвищити прозорість аукціонів з продажу необробленої деревини з урахуванням наявності у покупців
виробничої бази на території України

12.7. 7 Авіабудівна галузь
•

Утворити центральний орган виконавчої влади для виконання функцій з реалізації державної політики в авіаційний та космічній галузях з підпорядкуванням йому підприємств авіаційної та космічної промисловості.

•

Затвердити «Державну цільову програму розвитку
авіаційної промисловості України на 2020–2030 роки»

12.4. Автомобілебудування
•

Гармонізувати національне законодавство у сфері
автомобільного транспорту із законодавством ЄС, у
тому числі щодо сертифікації транспорту.

•

Розробити законодавчу базу для стимулювання розвитку електричного транспорту та електромобілів в
Україні.

•

Розробити, затвердити та почати реалізацію програми розвитку автомобільної промисловості та стимулювання ринку автомобілів на період до 2035 року

12.5. Фармацевтична галузь
•

36

Схвалити Концепцію Державної цільової програми
створення та розвитку внутрішнього виробництва
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ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

37

УСПІШНО РЕАЛІЗОВАНІ ПРІОРИТЕТИ ФРУ

СТАН ВИКОНАННЯ
РЕКОМЕНДАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ДЛЯ УРЯДУ
НА 2020 РІК ТА УСПІШНО РЕАЛІЗОВАНІ
ПРІОРИТЕТИ ФРУ У СІЧНІ-СЕРПНІ 2020

B2G

 посилення захисту внутрішнього
ринку та національних виробників

 Хімічна і фармацевтична промисловість

Зустріч із Прем’єр-міністром України

 підтримка інтересів бізнесу на зовнішніх ринках, зокрема через створення умов для роботи Експортно-кредитного агентства

 Харчова промисловість та сільське
господарство

17 червня 2020 року відбулася тристороння зустріч соціальних партнерів —
роботодавців, Уряду і профспілок за
участі Прем’єр-міністра України Дениса
Шмигаля.
За підсумками зустрічі визначено низку
питань для спільного опрацювання у
2020 році:

 проведення консультацій з соціальними партнерами щодо подальших
змін у податковому законодавстві,
формування проєкту державного
бюджету на 2021 рік, удосконалення
системи соціального страхування

 активізація тристороннього соціального діалогу на національному, галузевому і регіональному рівнях

 оновлення трудового законодавства, колективно-договірного регулювання.

 актуалізація положень чинної Генеральної угоди
 розробка і реалізація заходів з підтримки національної промисловості,
зокрема щодо збільшення локалізації виробництва продукції машинобудування для потреб закупівель за
державні кошти, розширення державних програм кредитної підтримки
бізнесу
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Співпраця з Комітетом ВРУ з фінансів, податкової та митної політики
У квітні та травні 2020 року відбулася
серія онлайн зустрічей керівників галузевих організацій та компаній – членів
ФРУ з Головою Комітету ВРУ з питань
фінансів, податкової та митної політики,
керівництвом інших Комітетів ВРУ за
напрямками:

 Машинобудування, в тому числі авіабудування
Підписано Меморандум про
співпрацю з МЗС
Підписано Меморандум про співпрацю у зовнішньоекономічній діяльності з Міністерством закордонних справ
України, який передбачає:
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 перезавантаження Ради експортерів
та інвесторів при МЗС
 сприяння запуску інструментів підтримки експорту, зокрема ЕКА
 врахування під час закордонних візитів і форумів високого рівня питань
просування українського експорту та
залученню інвестицій
 посилення обміну інформацією з
посольствами щодо можливості участі вітчизняних виробників у закордонних тендерах

спрямування грошово-кредитної політики на підтримку економічного розвитку, захист легального сектору економіки – боротьба з тінню, ризики
реформуванням пенсійної системи,
локалізація промислового виробництва в Україні, переорієнтація державних закупівель на підтримку внутрішнього виробництва.
Меморандум про співпрацю між
Державною податковою службою

 спільну роботу з перегляду Угоди про
асоціацію у частині перегляду квот та
підготовки до підписання Угоди АСАА
 перегляд директив на переговори
з підписання нових угод про вільну
торгівлю з іншими країнами.

Обговорили стан економіки, промисловості та чому промисловість останнім часом такими темпами «просіла» і
що потрібно зробити фактично по всіх
ключових позиціях.

Зустріч з Головою Виконавчого комітету реформ і Міністром розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства

Під час зустрічі обговорили напрямки
співпраці, які потребують об’єднання
зусиль роботодавців і держави – зміни
одіозного Закону № 466, пріоритетне
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Зустріч з Віце-прем’єр-міністром
України — Міністром з питань стратегічних галузей промисловості
Роботодавці послідовно виступали за
відродження Міністерства промислової
політики. 16 липня Верховна Рада призначила Віце-прем’єр-міністра-Міністра
з питань стратегічних галузей промисловості України. Взяли участь у першій
офіційній зустрічі з українськими роботодавцями, промисловцями та підприємцями Олега Уруського.

 співпрацю у рамках Індустріального
діалогу

11 червня відбулася зустріч керівників
обласних об’єднань роботодавців, галузевих асоціацій, підприємств металургійної, хімічної та машинобудівної галузей, автопрому, легкої промисловості,
виробники сільгосптехніки, аграрної
промисловості з Міністром економічного розвитку і торгівлі Ігорем Петрашком та керівником Виконавчого комітету реформ Міхеїлом Саакашвілі.
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Підписано Меморандум про співпрацю
між Державною податковою службою
та Федерацією роботодавців, який підтвердив налаштованість на співпрацю
з податковою службою у сфері формування середовища, сприятливого
для ведення бізнесу, реформування
та модернізацію податкової системи,
захист прав і законних інтересів роботодавців України у економічній, трудовій сферах через механізм постійних
контактів та обміну інформацією.

Окремо домовилися, щодо необхідності візитів у регіони, профільних
зустрічей, починаючи з тих галузей, які
сьогодні мають великий вплив – металургія, хімія, машинобудування. В тому
числі з підприємствами та галузями, які
вже використовують інноваційні підходи до ведення діяльності.
Меморандум про співпрацю підписано між ФРУ та Держмитслужбою
Очільники Держмитслужби й Федерації
роботодавців України підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Меморандум спрямований
на консолідацію зусиль бізнесу та держави для забезпечення умов розвитку
економіки, підприємницької діяльності
та налагодження ефективного діалогу.
ФРУ та ДМС спільно працюватимуть над
удосконаленням нормативно-правових
актів у митній сфері, зокрема, у питаннях
митного оформлення вантажів при здійсненні зовнішньоекономічних операцій,
створенням механізмів профілактики та
протидії корупції з боку посадових осіб
держорганів.
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Засідання Комітету ФРУ з
надрокористування за участі Голови
Держгеонадр

 На звернення СПО роботодавців
збільшено суму коштів для виплати
допомоги по частковому безробіттю у
10 разів, з 10,3 млн. грн. до 110 млн грн.
Згодом сума допомоги була збільшена
до 4,8 млрд грн.
 Здійснюється постійний інформаційний та консультативно-методичний
супровід компаній для отримання
допомоги.
 Проводяться консультації з Мінекономіки щодо вдосконалення механізму надання допомоги та розширення кола суб’єктів на її отримання.

26 травня 2020 року відбулося засідання Комітету ФРУ з надрокористування за участі Голови Держгеонадр
Романа Опімаха.

 Пропозиції роботодавців, надані
до проєктів актів щодо механізму
надання допомоги по частковому
безробіттю враховано:

Обговорили ключові питання інвестиційного клімату у галузі – відновлення
довіри до Регулятора, підвищення
інвестиційної привабливості та модернізація регуляторного поля.

 розширено категорії бізнесу, на які
поширюється спрощений механізм
отримання допомоги

Визначили пріоритетні для ФРУ напрямки
спільної роботи у 2020 році:
 запровадження механізмів стимулювання переробки на території України корисних копалин в готову для
споживання промислову продукцію
через надання права промисловим
інвесторам отримувати без аукціону
спеціальні дозволи на користування
надрами

 включено зобов’язання роботодавця гарантувати не звільняти
працівника, якому виплачувалася
допомога протягом 6-ти місяців
 передбачено досудовий розгляд
спорів між роботодавцем та центром зайнятості, що розглядатимуться Державним центром зайнятості.

 продовження оптимізації адміністративних процедур отримання спеціальних дозволів на користування
надрами, зокрема скорочення термінів погодження спеціальних дозволів, модернізація технічних та безпекових вимог
 оновлення Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази до 2030.

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
 За ініціативи роботодавців відновлено програму «Допомога по частковому безробіттю» — один з найбільш
ефективних працюючих інструментів
для підтримки підприємств, що вимушено зупинили (скоротили) діяльність.
Завдяки програмі вже збережено
348 тисяч робочих місць. Профінансовано — 1 млрд 636,4 млн грн.
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 Захистили інтереси виробників ЗІЗ
та фармпрепаратів для боротьби з
COVID-19. Зокрема, звільнено від
оподаткування акцизним податком
операції з реалізації спирту етилового, який купують фармпідприємства для виробництва лікарських та
дезінфікуючих засобів.

 спрощено документи для підтвердження права на отримання допомоги

 розробка нової редакції Кодексу
України «Про надра»

ПІДТРИМКА КОМПАНІЙ

з метою мінімізувати негативні
наслідки карантину для населення та
бізнесу.

 Врегульовано питання залучення до
роботи новоприйнятих працівників, працівників, які потребують професійного добору та працівників,
зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними
умовами праці без обов’язку роботодавця проводити попередні та
періодичні медичні огляди па період
карантину та протягом 30 днів після
його завершення.
 Пропозиції ФРУ враховано у двох
антикризових
законопроєктах
(№3220, №3275), які ВРУ прийняла

 25 березня 2020 року СПО роботодавців сформовано та направлено до
Верховної Ради України Пропозиції до
антикризових заходів в умовах запровадження карантинно-обмежувальних
заходів, пов’язаних з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19,
які містять невідкладні заходи, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків від запровадження карантинно-обмежувальних заходів для української
економіки, а також заходи, спрямовані
на стимулювання відновлення економіки України.
 Моніторинг впливу COVID-19 на бізнес і підтримка бізнесу. В рамках
співпраці з Конфедерацією промисловості Данії і Міжнародною організацією праці реалізовано заходи
з визначення наслідків впливу
COVID–19 та настроїв роботодавців
щодо розвитку бізнесу 2020 році.
 Опитування «Бізнес та COVID-19:
вижити не можна померти». Дослідження базується на результатах опитування представників бізнесу.

УСПІШНО РЕАЛІЗОВАНІ ПРІОРИТЕТИ ФРУ

СІЧЕНЬ — СЕРПЕНЬ 2020

ЛОКАЛІЗАЦІЇ БУТИ

В Держбюджеті на 2020 рік виділено
1млрд грн. на її фінансування з бюджетної програми “Фінансова підтримка
сільгосптоваровиробників”
Аграріям вже компенсовано близько
785 млн грн за придбану техніку і обладнання.
Локалізація виробництва
залізничної техніки
п. 4.5, п. 5.1 рекомендацій

ГОЛОС УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

Участь у ньому взяли переважно приватні
підприємства з усієї України. За кількістю працюючих підприємства, власники/
керівники яких взяли участь у опитуванні
відносяться до мікро, малих, середніх та
великих. Підприємства представляють
сфери машинобудування та металообробку, транспортні послуги, будівництво, металургію, торгівлю тощо.

 засобів залізничного і громадського
транспорту,
 комунальної спецтехніки,
 енергетичного обладнання

За результатами дослідження визначено стан бізнесу в умовах карантинних заходів та бачення бізнесу щодо
першочергових заходів, що мають бути
вжиті органами державної влади.
Розроблено посібники щодо забезпечення безпеки на робочих місцях
в компаніях
Для допомоги українським роботодавцям Аналітичний центр ФРУ здійснив
адаптацію двох посібників, розроблених Бюро Міжнародної організації праці з
діяльності роботодавців (МОП АСТ/ЕМП):
 Посібник роботодавця з управління
робочими місцями під час COVID-19
 Безпечне повернення до роботи.
Посібник для роботодавців з профілактики COVID-19

РОЗВИТОК
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Збільшення рівня локалізації виробництва в рамках державних закупівель
п. 4.5, п. 5.1 рекомендацій
 Наша ключова ініціатива. 21 липня
ВРУ прийняла за основу законопроєкт
№ 3739, відповідно до нього з 2021
року замовник

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

буде зобов’язаний здійснити закупівлю
відповідної продукції тільки в учасників,
які досягли встановленого законом ступеню локалізації.
Пропонується з 2021 року 25–40% локалізації з подальшому підвищенням на
15% з 2024 р.
Прогнозований економічний ефект
законопроєкту: 3,9% зростання ВВП,
збереження 200 тис існуючих і створення 62,5 тис. Нових робочих місць,
8% зростання податкових надходжень.
Розроблено проєкт постанови Кабінету
Міністрів України, яким пропонується
запровадити до 31 грудня 2021 року
здійснення закупівель техніки у галузі
машинобудування з підтвердженим
ступенем локалізації виробництва. Очікуємо на прийняття.

Наразі два ключові напрямки, на яких
ми концентруємо зусилля
 модернізація «Укрзалізниці» з залученням вітчизняних виробників
 розвиток вітчизняного вагонобудування (Державна програма оновлення вагонного парку вантажних
вагонів України)
Ми ініціювали проєкт виробництва
електровозів в Україні з рівнем локалізації понад 50%, який матиме відчутний мультиплікаційний ефект як для
150 промислових підприємств машинобудівної та суміжних галузей України,
так і української економіки в цілому.
А саме:
 додаткові надходження до бюджетів
та фондів складуть близько 200,8 млн
євро, економія видатків по безробіттю – 76 млн. євро;
 буде створено до 20 тис. робочих
місць;
 українське населення отримає більший дохід у вигляді заробітної
плати — близько 18,5 млн. євро на рік,
що в свою чергу стимулювати споживчий попит на ринку;
 все це позначиться на зростанні
ВВП — мінімум на 3,74 млрд грн
щорічно.
 Уряд своєю постановою встановив заборону на ввезення на митну

Підтримка виробництва
сільськогосподарської техніки
п. 7.1 Рекомендацій
Незважаючи на коронавірусну кризу
та скорочення держфінансування, нам
вдалося зберегти часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.
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територію України залізничних вагонів, що були у користуванні, попередніми власниками яких були підприємства-резиденти РФ, або вони
були приписані до залізничної адміністрації РФ. Водночас ми розуміємо,
що це лише одна частина питання.
Саме тому говоримо про комплексну
програму оновлення парку вантажних вагонів України через залучення
вітчизняної промисловості.

Пропозиції ФРУ щодо підтримки
виробництва українських трамваїв
та тролейбусів враховано профільним Комітетом ВРУ
п. 4.5, п. 5.1 рекомендацій

РЕАЛІЗАЦІЯ ГРОШОВОКРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ,
СПРЯМОВАНОЇ НА
ПІДТРИМКУ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ
п. 1.4, пп.1 рекомендацій
Ми послідовно виступали проти грошово-кредитної політики Нацбанку, за
зміну керівника установи та зниження
облікової ставки.
— Облікову ставку НБУ знижено до 6%.
Це — найнижчий рівень за історію незалежної України.

ливих підприємствах наглядових рад.
Констатували, що позитивних змін в
управлінні державними стратегічними
підприємствами, на які була спрямована реформа, що стартувала з посилом — взяти в основу найкращі світові
практики — так і не було досягнуто.

Нацбанк отримав нового керівника.

ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ
ЕКОНОМІКИ

Для підвищення конкурентоздатності українського електротранспорту,
необхідно поширити норми з пільг по
ПДВ та податку на прибуток та тимчасові пільги по митних платежах при
ввезені на територію України компонентів та комплектації на власне
виробництво електротранспорту і на
виробників тролейбусів та трамваїв.
Ще однією проблемою для розвитку
галузі електричного транспорту в
Україні є той факт, що наразі державна
підтримка чомусь полягає у стимулюванні імпорту готових електромобілів,
а не їх виробництва.
Враховані Комітетом при розгляді законопроєктів №3476 та №3477 пропозиції ФРУ:
 терміново скасувати будь-які пільги
на ввезення електромобілів, бувших
у вжитку;
 обмежити строк справляння нульової ставки ввізного мита та інших
видів пільг щодо ввезення на митну
територію України готових електромобілів 31 грудня 2021 року.
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Під час круглого столу «Варяги» в наглядових радах держкомпаній. Панацея
чи зло?» здійснили аналіз започаткованої у 2015 році за підтримки міжнародних партнерів амбітної програми
реформ державного сектору економіки. Зокрема у частині створення та
функціонування на стратегічно важ-

За підсумками дискусії учасники сформулювали рекомендації для керівництва країни, як змінити ситуацію:
 перегляд складу наглядових рад на
основі кращих світових практик;
 обмеження кількості незалежних
членів наглядових рад до 25 % від
усього складу;
 участь іноземців у складі незалежних
членів наглядових рад може бути як
виняток;
 забезпечити призначення інших членів наглядових рад органами державного управління відповідно до їх
повноважень, та покладення на них
відповідальності за якість управління
компанією.
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ПОКРАЩЕННЯ
УМОВ ЗОВНІШНЬОЇ
ТОРГІВЛІ, СПРИЯННЯ
ЕКСПОРТУ ТА ЗАХИСТ
НАЦІОНАЛЬНОГО
ВИРОБНИКА
Перезавантаження Ради експортерів
та інвесторів
В рамках п.8 Рекомендацій
До оновленої Ради експортерів та інвесторів при МЗС делеговано представників роботодавців.

Об’єднання бізнесу та компанії – члени
Ради отримуватимуть підтримку МЗС
щодо торговельної співпраці з бізнесом інших держав, надаватимутимуть
пропозиції і питання для їх обговорення
і вирішення в рамках контактів глави
МЗС з представниками інших країн,
матимуть доступ до відбору дипломатів, які будуть займатися торгово-економічними питання за кордоном,
економічні відділи закордонних дипломатичних установ будуть переналаштовані на розвиток торгівлі та інвестицій.
Виїзне засідання Експортного
комітету ФРУ
В рамках п.8 Рекомендацій
2 березня на Волині відбулося виїзне
засідання Експортного комітету ФРУ.
У заході взяли участь понад 30 представників провідних компаній-експортерів, міжнародні перевізники, представники органів державної влади, які
підтримують та регулюють ЗЕД – Мінекономіки, Держмитслужби, Експортно-кредитного агентства.

 нестача дозволів на міжнародні автомобільні перевезення
 наслідки і перспективи підписання
«промислового безвізу
 надання митницею статусу Авторизованого економічного оператора
 перспективи запровадження мультимодальних перевезень.
Президент підтримав ініціативу роботодавців щодо розвитку експорту стосовно запровадження сучасної системи
організаційної підтримки просування
товарів і послуг вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках та забезпечення зовнішньоекономічних інтересів
держави.
За дорученням Прем’єр-міністра Мінекономіки за участі МЗС, Офісу Президента, роботодавці готують план заходів
щодо підтримки експорту, який передбачатиме посилення напрямку економічної дипломатії, активізацію залучення
бізнесу до роботи міжурядових комісій,
заходи із прискорення укладання Угоди
АСАА («промисловий безвіз»), початок
активної роботи ЕКА, підтримку виставкової діяльності, інформаційну і консультаційну підтримку експортерів.

 виключення з під дії спеціального
мита окремих сировини, яка не виробляється в Україні;
 виключення з під дії окремих видів
сировини, яка сьогодні виробляється
в Україні, але за технічними і якісним характеристиками на сьогодні
не може бути використана компаніями-виробниками певних видів готової продукції.
Прийняття цього рішення дозволить
зберегти конкурентоспроможність українських компаній на національному і експортних ринках, тисячі робочих місць і
забезпечить сплату мільйонів гривень
податків до бюджетів всіх рівнів.
Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів». Постанова
дозволить реалізувати на практиці
запуск АЕО в Україні
п. 2.8 Рекомендацій

Чим важлива програма АЕО для підприємств?
Роботодавці запропонували суттєво прискорити фінансове забезпечення роботи
ЕКА у держбюджеті на 2021 рік, активізувати двосторонні переговори з іншими
країнами щодо реалізації Конвенції
PanEuroMed, врахування інтересу національних експортерів під час перегляду
умов доступу на ринок ЄС та інших країн,
посилення роботи на міждержавному
рівні щодо збільшення щорічних квот
на дозволи на міжнародні автомобільні
перевезення і розбудови автомобільних
вантажних переходів.

 фактична відсутність державної підтримки експорту
 черги у пунктах пропуску, проблемна
інфраструктура

22 червня 2020 року Міжвідомча комісія
з міжнародної торгівлі прийняла Рішення

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

«Про застосування попередніх спеціальних заходів щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни
походження та експорту», яке повністю
враховує пропозиції роботодавців стосовно збалансування як інтересів національних виробників, так і промислових
споживачів окремих видів полівінілхлориду і поліетилену, які працюють в Україні, під час застосування захисних заходів
від імпорту:

Федерація роботодавців послідовно
лобіює запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора, аналогічного тому, що функціонує в ЄС.

Підтримано конкурентоспроможність промислових виробників, які
використовують полівінілхлорид як
сировину
п. 12.1 Рекомендацій

Під час засідання обговорили питання,
що турбують експортерів:
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 прискорення проходження митних
процедур: знижений рівень ризику;
 процедура спрощеного декларування;
 підвищення сервісу надання митних послуг: можливість надходження
товарів одразу на склад компанії,
попередження про здійснення фізичного огляду вантажу;
 економія витрат: зменшення затримок на кордоні, зменшення витрат на
послуги митних терміналів;
 передбачуваність ведення бізнесу:
прозорі і заздалегідь зрозумілі процедури митного оформлення, підвищення рівня безпеки та поліпшення
зв’язку між партнерами в ланцюзі
постачань.
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ДЕРЕГУЛЯЦІЯ
ТА ФОРМУВАННЯ
ПРОЗОРОГО
КОНКУРЕНТНОГО
СЕРЕДОВИЩА
Недопущення прийняття обтяжливих
для бізнесу регуляторних актів
п. 12.6 Рекомендацій

проходити дороговартісну експертизу)
на декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам
законодавства про охорону праці.
Захист інтересів бізнесу в сфері
ліцензування
Здійснюється захист компаній з отримання ліцензій, повернення анульованих ліцензій, недопущення проведення
необгрунтованих позапланових перевірок суб`єктів господарювання органами ліцензування.

ділянок у користування, розпочато
процес цифровізації процедур надання
спеціальних дозволів, спеціальні дозволи на видобуток місцевих корисних
можуть надаватися без аукціонів.
29 січня 2020 року прийнято зміни до
Порядку розпорядження геологічною інформацією, які значно покращать можливості потенційних інвесторів щодо вивчення даних про
родовища надр та прийняття інвестиційних рішень. Позиція була включена
до переліку пріоритетів ФРУ у сфері
надрокористування на 2020 рік.
Протягом січня – лютого 2020 року роботодавцями спільно з Держгеонадрами,
Мінекоенерго та галузевими асоціаціями
надрокористувачів напрацьовано Концепцію нового Кодексу про надра.

На звернення роботодавців Державною
регуляторною службою відмовлено:
 у вчиненні дій з державної реєстрації
Рішення НКРЗІ від 19.05.2020 р. стосовно Розрахункових такс за послуги
пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, який є обтяжливим для ринку
телекомунікацій;
у погодженні проєктів регуляторних актів:
 постанови КМУ “Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2004 р. № 687”, яка передбачала обтяжливі вимоги для експертних організацій, що надають послуги з
експертизи стану охорони праці;
 постанови КМУ “Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 2013 р. № 927”,
якою вносяться зміни до Технічного
регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.
Врегульовано питання нормування
шкідливих речовин в повітрі робочої
зони для проведення атестації робочих
місць та плановому контролі умов праці
для титаново-магнієвого виробництва.
Зниження регуляторного навантаження на бізнес у сфері охорони праці
п. 10.2.1 Рекомендацій
За участі роботодавців оптимізовано
дозвільні процедури у сфері охорони
праці шляхом переведення близько 70%
дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки (зі звільненням від обов`язку
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Захищено права та задоволено скарги
облгазів щодо скасування постанов
НКРЕКП про накладення штрафів за
порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу на загальну
суму понад 42 млн грн. Не допущено
проведення необгрунтованої позапланової перевірки НКРЕКП.
Створення прозорих і конкурентних
умов ведення бізнесу у сфері надрокористування
п. 12.2 Рекомендацій
19 лютого 2020 року прийнято нову
редакцію
постанови
КМУ
щодо
Порядку надання спеціальних дозволів
на користування надрами.
Постановою остаточно скасовано погодження обласними радами надання

Держгеонадрами підтримано та внесено
на розгляд Мінекоенерго проєкт змін
до постанови КМУ № 615 щодо надання
права власникам цілісно-майнових комплексів — надрокористувачам, які здійснюють виробництво кінцевої готової продукції, отримувати спеціальні дозволи
без аукціону.
Захист інтересів промислових споживачів електричної енергії, недопущення
зростання вартості електричної енергії
п. 9.4 Рекомендацій
Звернулися до Прем’єр-міністра України стосовно:
 скасування рішень, спрямованих на
скорочення обсягів виробництва
атомної електричної енергії
 зняття адміністративних обмежень
для входу електроенергії, виробленої атомними станціями, на ринок
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 недопущення перекладання розвитку
та підтримки «зеленої» енергетики на
плечі промислових споживачів.
Нам вдалося не допустити підвищення
у 4 рази тарифів на передачу, диспетчеризацію та розподіл електроенергії та
підвищення на постійній основі нічного
прайс-кепу.

Також Уряд прийняв постанову «Про
внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів
у процесі функціонування ринку електричної енергії», яка дозволить промисловим споживачам купувати 40 % електроенергії за нижчими цінами.
Забезпечення прозорого конкурентного середовища на ринках підакцизних товарів
п. 3.7 Рекомендацій
29 січня 2020 року прийнято постанову
КМУ «Про затвердження Плану заходів з
реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року».
Передбачено внесення змін низки законів щодо регламентації використання
обладнання для виробництва тютюнових виробів, забезпечення, запровадження маркування відповідно до
європейської практики, посилення відповідальності за незаконний обіг.

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
Податкові стимули економічного
розвитку
п. 2.2, п 4.1 Рекомендацій
 Розроблено проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо перегляду ставки
податку на додану вартість для вітчизняного виробника», яким передбачено встановлення ставки податку
на додану вартість у розмірі 7 відсотків на вироблені в Україні та імпортовані обладнання та комплектуючі
для виробничих потреб підприємств.
 Розроблено проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо перегляду особливостей
оподаткування платою за землю», щодо
повернення норми стосовно пільгового оподаткування земельних ділянок
залізниць у межах смуг відведення.
Внесено пропозиції Комітету ВРУ з
питань фінансів, податкової та митної
політики щодо:
 переліку товарних позицій згідно УКТ
ЗЕД стосовно перегляду ставок ввізного мита на обладнання, матеріали сировину для підтримки поточної
діяльності промисловості та стимулювання інвестицій в переозброєння,
модернізацію та розвиток;
 переліку товарних позицій обладнання та комплектуючих (засобів
виробництва) згідно УКТ ЗЕД стосовно зменшення ставки податку на
додану вартість до операцій з постачання на митній території України та
ввезення на митну територію України
таких товарів для власних виробничих потреб підприємств.
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Створення умов для посилення інвестиційної спроможності операторів
телекомунікацій.
Направлено до ВРУ вимоги щодо збільшення інвестиційної спроможності операторів телекомунікацій та залучення
додаткового інвестиційного ресурсу
шляхом перегляду ставок ввізного мита
та зменшення ставки податку на додану
вартість з операцій із ввезення на митну
територію України необхідного обладнання та комплектуючих.
Недопущення зростання податкового навантаження на бізнес
п. 2.1 Рекомендацій
 Роботодавці неодноразово закликали ВРУ не підтримувати скандальний законопроєкт № 1210, що несе
значні ризики для бізнесу, підсилює
корупційну складову та призведе до
падіння виробництва в країні.
 СПО роботодавців звертався до
Президента України з пропозицією накласти вето на Закон № 466
«Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо вдосконалення
адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».
 13 лютого 2020 року проведено
публічне обговорення «1210 – закон
фіскалізаторів». Чому ми наполягаємо на вето», у якому взяли участь
народні депутати України, експерти
з податкових питань та представники
бізнесу.
Після підписання Закону № 466 роботодавці звернулись до Президента України,
Верховної Ради України та Уряду з Відкритим зверненням із вимогою терміново
вийти із законодавчою ініціативою щодо

Необхідність прискорення прийняття
Плану заходів обговорювалося на засіданні Митного комітету ФРУ у листопаді
2019 року.
Створення умов для легалізації
грального бізнесу
п. 3.3 Рекомендацій
ФРУ розроблено та пропозиції ВРУ по
законопроєкту 2285-д «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Фахівці Федерації брали участь у засіданнях Робочої групи з напрацювання
законопроєкту в Комітеті ВРУ з питань
фінансів, податкової та митної політики.
Закон підписано Президентом.

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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скасування економічно необґрунтованих,
потенційно корупціоґенних та таких, що
несуть ризики для економічного розвитку
України норм Закону № 466:
 впровадження концепції «винної відповідальності» платників податків, за
якою наявність чи відсутність вини
при порушенні податкового законодавства буде визначатися податковим органом та у залежності від
цього буде застосовуватись той чи
інший розмір штрафу.
 застосування оподаткування так званих «конструктивних дивідендів», а
також механізму коригування фінансового результату на основі концепції визначення наявності чи відсутності «ділової мети» для всіх без
виключення зовнішньоекономічних
операцій, що взагалі є нереальним.,
нерівність у оподаткуванні платників податків, зокрема, щодо незастосування контролю над трансфертним ціноутворенням щодо платників
єдиного податку IV групи, виключень
щодо застосування правил «тонкої
капіталізації», звільнення від оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді процентів, або
доходу (дисконту) або прибутку від
здійснення операцій з продажу або
іншого відчуження державних цінних
паперів (зокрема — ОВДП) тощо.
 вилучення з Податкового кодексу
України нечисленних інструментів підтримки переробки сировини
(зокрема, щодо звільнення від оподаткування ПДВ сої та ріпаку).
 підвищення розмірів штрафних санкцій у 2 рази та введення нових штрафів.
 Направлено таблицю правок до прийнятого Закону № 466 до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Національної ради реформ,
Мінекономіки, Мінфіну.
 На постійній основі фахівців з податкових питань ФРУ включено в Робочу
групу з питань розвитку податкового
законодавства та до Експертної групи
з питань підготовки узагальнюючих
податкових консультацій при Мінфіні.

Детінізація у сфері оподаткування
п. 2.6 Рекомендацій
ФРУ вимагала впровадити ефективні
механізми контролю за трансфертним
ціноутворенням та імплементувати
План BEPS.
— Вимоги частково враховані в Законі
України № 466.
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Підтримка металургійної галузі
п. 2.1., п. 6.3.1. Рекомендацій

ряд рішень, що покращили підприємницьку діяльність підприємств.

Направлено звернення до ВРУ, Президента України, КМУ та Національної
ради реформ щодо підтримки вітчизняної металургійної галузі, недопущення
підвищення рентної плати на видобуток
залізної руди в Україні в 1,5 рази що призведе до збільшення вартості залізорудної сировини на внутрішньому ринку та
остаточної втрати конкурентоспроможності українськими металургами.

Підтримка бізнесу у митній сфері

Збалансування податкового
навантаження на тютюнову галузь
п. 3.7 Рекомендацій
Направлено звернення до Національної
Ради реформ, Офісу Президента України щодо перегляду багатократного
збільшення ставок акцизного податку
на тютюнові вироби, передбаченого
законом № 466, для мінімізації ризиків
зростання тіньового ринку, контрабанди
та зниження доходів бюджету.
 Підтримка металообробної промисловості
 Направлено лист-звернення до Мінекономіки щодо підтримки вітчизняних виробників металообробної продукції.
 24 червня з метою надання детальної інформації для членів Федерації проведено Вебінар із залученням
експертів-аудиторів для роз’яснення
окремих норм Закону № 466, в якому
взяли участь 20 бухгалтерів та юристів підприємств та організацій.
Підтримка інтересів підприємств-членів ФРУ у відносинах
з фіскальними органами
За результатами вимог, звернень та
публічних заяв роботодавців Державною податковою службою та Державною митною службою України прийнято

Роботодавці звернулися до ДМС щодо
недопущення підвищення митної вартості на імпортну продукцію для власного
виробництва сільгосптехніки, незаконності рішення митної служби про відмову в
митному оформленні товарів із застосуванням преференційного режиму з правом отримання пільгових митних тарифів на товари, що імпортуються в Україну
та мають походження з країн ЄС, роз’яснення щодо оформлення оборотної тари
у режимі реімпорту тощо.

ЗАХИСТ БІЗНЕСУ,
ПРАВ ВЛАСНОСТІ
Посилення гарантій прав бізнесу
Сформовано пропозиції Верховній
Раді IX скликання з удосконалення Кримінального процесуального кодексу
щодо захисту прав підприємств-учасників криміналь¬ного провадження з
питань арешту активів.
Роботодавці наполягали на відхиленні
Верховною Радою законопроєкту №
1208-2 «Про Бюро фінансових розслідувань» як такого, що суперечить чинному
законодавству.
Запровадження матеріальної відповідальності держави за шкоду, завдану
суб’єктам господарювання

УСПІШНО РЕАЛІЗОВАНІ ПРІОРИТЕТИ ФРУ
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Опрацьовується новий механізм відшкодування державою шкоди, завданої
бізнесу протиправними діями службових осіб органів досудового слідства,
оперативно-розшукової
діяльності,
органів прокуратури.
Законодавчо посилено захист телекомунікаційних мереж
п. 12.6 Рекомендацій

13 травня 2020 року, ВРУ прийняла у
другому читанні та в цілому законопроєкт № 2654 від 20.12.2019 р. «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо посилення захисту
телекомунікаційних мереж)».
Документом підсилюється адміністративна та кримінальна відповідальність
за пошкодження чи руйнування телекомунікаційної мережі, технічних засобів
чи споруд електрозв’язку, якщо такі дії
спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг.
За півроку за захистом бізнесу від
неправомірних дій правоохоронних
та контролюючих органів до ФРУ
звернулися понад 100 підприємств

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ

ПІДГОТОВКА

ВІДНОСИНИ

КВАЛІФІКОВАНИХ
КАДРІВ ДЛЯ

Осучаснення трудових відносин
і розвиток соціального діалогу
п. 10.2.1 Рекомендацій
Роботодавці беруть участь у розробці
нового проєкту Трудового кодексу у
складі робочої групи при Комітеті ВРУ з
питань соціальної політики.
Метою роботодавців є спрощення
входу/виходу з ринку праці, системи
адміністрування трудових відносин,
створення основи для легалізації трудових відносин, приділення в рівній
мірі належної уваги до захисту прав як
роботодавців, так і працівників.
Здійснюється представництво інтересів роботодавців на засіданнях, круглих
столах, слуханнях, робочих групах Комітету ВРУ з питань соціальної політики, з
відстоювання позиції роботодавців при
розгляді законопроєктів з питань соціально-трудових відносин, у сфері соціального страхування.

Серед них ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ»,
Борщагівський хіміко-фармацевтичний
завод (БХФЗ), Група компаній «Аурум
Груп», «Укрлендфармінг», ТОВ «Сітістейсервіс», ТОВ ПІІ «Еконія», ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ», ТОВ «НВО «Ріст»,
ПрАТ «Карпатська рудна компанія», ТОВ
««Агро Пульс Сервіс», СП ТОВ «МодернЕкспо», ТОВ «Т-Стиль», ТОВ «ТПК «КОНКОРД, ТОВ ВКФ «Старк», ТОВ «Багатопрофільне підприємство «АТІЛОС»,
ПП «Сільвер Фуд», ТОВ «Київський
годинниковий завод» та інші.

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

Відбувається системна співпраця з Мінсоцполітики, Пенсійним фондом України, Мінекономіки щодо законодавчих
ініціатив у сфері соціального та пенсійного забезпечення, трудових гарантій
найманих працівників, безпеки праці.

ПІДПРИЄМСТВ
п. 10.1 Рекомендацій
Сприяння роботі Національного
агентства кваліфікацій, підтримка
створення мережі Галузевих рад та
Кваліфікаційних центрів, визнання
неформального навчання
 Підготовлено проєкт Положення про
акредитацію кваліфікаційних центрів,
який буде подано на затвердження
Уряду. Після затвердження Положення розпочнеться процедура акредитації кваліфікаційних центрів для
підтвердження результатів неформального професійного навчання.
 Представники роботодавців спільно
з МОН працюють над створенням
карти кваліфікаційних центрів по
Україні задля того, щоб наступного
року у кожній області був мінімум
1 кваліфікаційний центр.
 Ведеться активна робота над оновленням Порядку розроблення, введення в дію і перегляду професійних
стандартів.
 На сьогодні СПО роботодавців на національному рівні, як суб’єктом перевірки профстандартів, зареєстровано
155 заявок членських організацій на
розроблення професійних стандартів,
з них 46 проєктів професійних стандартів — подано на затвердження.
 Національна рамка кваліфікацій (НРК)
приведена у відповідність до Європейської рамки кваліфікацій для нав-
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чання впродовж життя та містить 8 кваліфікаційних рівнів замість 11, як це було
раніше. Відповідну постанову Кабінет
Міністрів України прийняв 25.06.2020 р.

За результатами зазначеного проєкту
передбачається розроблення відповідних рекомендацій, та подальше удосконалення нормативної бази.

джувати ключові гравці сфери – регіональні ради профосвіти, до складу яких
обов’язково мають бути включені роботодавці, та центри зайнятості.
Посилення ролі регіональних рад професійної освіти, створення наглядових
рад професійних навчальних закладів.
Підтримка впровадження корпоративного управління навчальними закладами,
Наприкінці 2019 року Урядом затверджено Типове положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти.

Осучаснення
Класифікатора професій
п. 10.2.2 Рекомендацій

Сприяння підготовці висококваліфікованих фахівців та робітничих кадрів відповідно до потреб економіки

Роботодавцями ініційовано реформу
національної
системи
кваліфікації.
Результатом реформування національної системи класифікації професій
стане новий Класифікатор професій,
який відповідатиме найкращим міжнародним практикам. Спільно із зацікавленими сторонами готується «дорожня
карта» вирішення проблемних питань
застосування ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

 Цьогоріч вперше за результатами прозорого конкурсу Комісія Міністерства
освіти і науки України, до складу якої
увійшли представники роботодавців,
визначила 53 заклади профосвіти, між
якими розподілено 100 млн гривень
на створення навчально-практичних
центрів.
 Наказом Міносвіти затверджено
Перелік закладів професійної (про-

Це рішення дозволить бізнесу, місцевій
владі та освітянам посилити співпрацю
щодо формування та реалізації регіональної політики у сфері профтехосвіти; розробляти пропозиції щодо формування

Підтримка впровадження дуального
навчання. Розвиток механізмів стимулювання участі роботодавців у
підготовці кадрів
п. 10.1 Рекомендацій

фесійно-технічної) освіти, на базі яких
будуть створені навчально-практичні
центри за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році.

регіонального замовлення на підготовку
робітничих кадрів та фахівців, а також погоджувати регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів і фахівців.

Оновлено рекомендації, за якими формується регіональне замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів

 З метою створення умов для участі роботодавців у вирішенні питань
діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти підготовлено проєкт Типового положення
про наглядову раду закладу професійної (професійно-технічної) освіти,
який найближчим часом буде винесено на розгляд Уряду.

 Затверджено Положення про дуальну
форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти.
 Підготовлено проєкт Положення
про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти, проєкт типових договорів про дуальну
освіту здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої
та вищої освіти.
 Запроваджено пілотний проєкт з підготовки фахівців за дуальною формою
здобуття освіти, до участі в якому залучено 44 заклади фахової передвищої та
вищої освіти, понад 160 підприємств.
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10 червня 2020 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 656-р. затверджені зміни до Методичних рекомендацій, за якими формується регіональне
замовлення на підготовку фахівців і
робітничих кадрів.
Заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти вже з вересня готуватимуть прогнози для навчання студентів і учнів за кошти регіонального
замовлення за оновленими правилами.
Таке рішення обов’язково мають пого-

Надання практичної допомоги роботодавцям
Надається консультативна допомога
роботодавцям у розробленні професійних стандартів, визнання неформального навчання, впровадження дуального навчання.

СІЧЕНЬ — СЕРПЕНЬ 2020

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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Незважаючи на
• СПАЛАХ COVID-2019
• ВВЕДЕННЯ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
• КІЛЬКА МІСЯЦІВ ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ

АКТИВНІСТЬ ФРУ НЕ ЛИШЕ НЕ ЗНИЗИЛАСЯ, А Й ПОКАЗАЛА
ЗРОСТАННЯ ДИНАМІКИ У ВСІХ НАПРЯМКАХ

Виступали з важливими для подолання
наслідків пандемії та
розвитку економіки ініціативами, переважну
більшість яких реалізовано

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

Були у постійному контакті з Урядом, Офісом
Президента України,
Верховною Радою, безпосередньо з першими
особами країни

Утримували позицію
безумовних медійних
лідерів серед відомих
бізнес-об’єднань.
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23
січня

Федерація роботодавців України та Конфедерація
промисловості Данії – співпраця заради розвитку
Під час візиту до України наші данські партнери зустрілися з
керівництвом та експертами ФРУ, представниками регіональних і
галузевих організацій Федерації, а також відвідали одного із провідних виробників склотари в Україні – Ветропак Україна. Українські колеги-роботодавці мали можливість поспілкуватися з представниками одного з найуспішніших об’єднань промисловців та
роботодавців у світі, дізнатися про їх досвід взаємодії з суспільством, Урядом та Парламентом.

29
січня

У Миколаєві відновила роботу Миколаївська обласна
тристороння соціально-економічна рада
Після тривалої перерви в облдержадміністрації відбулося перше
цього року засідання Миколаївської обласної тристоронньої
соціально-економічної ради. Новим головою ради на черговий
термін обрано кандидатуру від сторони роботодавців – Сергія
Сипка, голову Миколаївської обласної організації роботодавців
«Промисловці і підприємці Миколаївщини».

30
січня

3

лютого

Виїзне засідання Президії Ради ФРУ відбулося на Ветропак
Україна
Вперше наша Презідія зустрілася вже у розширеному складі,
затвердженому у грудні під час головної бізнес-зустрічі країни —
Ukrainian Employers Annual Meeting. Керівники відомих холдингів
та підприємств, лідери наших регіональних та галузевих об’єднань —
провідні представники реальної економіки говорили про важливе
для України. Про законодавчі ініціативи, першочергові антікризові
заходи з підтримки промисловості, напрацьовані роботодавцями.
Про те, що маємо зробити найближчим часом для реальних позитивних змін в економіці. Створено Будівельний комітет ФРУ.

ФРУ долучилась до міжнародних проектів розвитку
Чорноморського регіону
Керівництво ФРУ зустрілось з Генеральним секретарем Чорноморського банку торгівлі та розвитку Арістотелісом Спіліотісом.
Обговорили питання організації 21–22 червня бізнес-форуму в
Одесі, на якому ЧБТР має презентувати стратегію по Україні, свої
фінансові продукти, зокрема інструменти кредитування для українських компаній. Федерація роботодавців України виступить
партнером форуму.
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2020

5

лютого

Роботодавці передали до Уряду План антикризових дій для
відновлення промислового розвитку
Голова Ради ФРУ Дмитро Олійник передав Прем’єр-Міністру
Олексію Гончаруку План антикризових дій, який містить пропозиції ФРУ щодо першочергових заходів з відновлення промислового розвитку та забезпечення умов прискореного економічного зростання. План став відповіддю роботодавців на складну
економічну ситуацію. Керівництво та експерти ФРУ готові особисто брати участь у напрацюванні законодавчих ініціатив і проектів
рішень Уряду для реалізації Плану.

5

лютого

У ФРУ стартував Українсько-Німецький Бізнес-діалог із
розвитку водневої економіки
Федерація роботодавців України спільно з громадською спілкою
«Східно-Європейська асоціація розвитку водневої економіки»
та Німецькою асоціацією водню та паливних елементів започаткувала Українсько-Німецький Бізнес-діалог із розвитку водневої
економіки. Програма передбачає значні об’єми виробництва та
експорту до Німеччини «зеленого водню» і «зеленого аміаку».

10

ФРУ бере активну участь в обговоренні нового трудового
законодавства
Протягом лютого експерти ФРУ взяли участь у кількох тематичних засіданнях робочої групи при Комітеті ВРУ з питань соціальної політики та захисті прав ветеранів. Предметом обговорення
стали норми проектів: Трудового кодексу України (№ 2410), Кодексу
України про працю (№2410-1), Закону України про працю (№2708),
Закону України про працю (№2708-1) та Закону України про працю
(№2708-2). Під час засідань учасники обговорювали окремі частини
законопроектів та відповідні напрямки трудових відносин.

11

На заводі «Єврокар» голова Федерації роботодавців
Закарпаття зустрівся з торговим радником Посольства
Австрії

лютого

лютого

Під час зустрічі презентували можливості для локалізації виробництва автокомпонентів на Закарпатті – проект індустріального
парку «Соломоново». Володимир Панов, запевнив, що це один
з найбільш перспективних промислових майданчиків в Україні,
де на сьогодні створені всі можливості для інвестування та розміщення промислових підприємств. Також гостей ознайомили з
можливостями автомобільного кластеру на Закарпатті.
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13

Федерація роботодавців закликала Президента ветувати
«закон 1210»
У ФРУ під час публічної дискусії «1210 – закон «фіскалізаторів».
Чому ФРУ наполягає на вето» обговорили прийнятий Верховною Радою законопроект №1210, за участю народних депутатів,
експертів та представників підприємств. За результатами дискусії учасники підготували звернення до Президента України із
закликом ветувати зазначений закон, оскільки поряд із слушними
та необхідними змінами він містить низку норм, які є економічно
необґрунтованими, потенційно корупціогенними та ускладнюють
податкове адміністрування для платників податків.

14

ФРУ продовжує роботу по запровадженню контрейлерних
перевезень між Україною та ЄС

лютого

лютого

ФРУ разом із представниками «Єврокар», Мінінфраструктури,
АсМАП, та АТ «Укрзалізниця» провела зустріч, присвячену запровадженню мультимодальних перевезень. Учасники обговорили
формування тарифів, потенційне завантаження, маршрут та графік курсування потягу. У Федерації вітають доопрацювання та
внесення до ВРУ проекту закону «Про мультимодальні перевезення».

24, 28
лютого

Федерація започаткувала комунікаційний проект для
вітчизняних виробників добрив та аграріїв
ФРУ провела у Черкасах та Одесі круглий стіл «Орбіта нових
можливостей для аграріїв». Це новий проект Федерації, мета
якого – стимулювання приватних ініціатив та обмін досвідом на
ринках мінеральних добрив та сільськогосподарської техніки.
Учасники шукали баланс, аби виробники добрив були завантажені, а аграрії мали швидкий доступ до ресурсів

25
лютого
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Соціальні партнери посилюють діалог
У Федерації роботодавців України відбулася зустріч з соціальними партнерами з Федерацією профспілок України та їх колегами з Європи – представниками Міжнародної конфедерації
профспілок, Європейської конфедерації профспілок та Пан’європейської регіональної ради. Обговорили коло питань, які турбують і роботодавців і найманих працівників, а також реформи, які
необхідно здійснити для їх вирішення.
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26

Федерація підписала Меморандум про співпрацю у
зовнішньоекономічній діяльності з МЗС України
ФРУ разом з колегами з інших асоціацій бізнесу підписала Меморандум про співпрацю у зовнішньоекономічній діяльності з МЗС України.
Дійшли згоди у розумінні того, що дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за минулий рік та переважно сировинний вітчизняний експорт —
це шлях у нікуди. Для розвитку експортної стратегії та просування
українських товарів на зовнішніх ринках домовилися спільно сприяти
запуску інструментів підтримки експорту, перезавантажити Експортну
раду при МЗС, посилити обмін інформацією з посольствами щодо
можливості участі вітчизняних виробників у закордонних тендерах.

27

Публічні закупівлі як інструмент економічного зростання —
головна тема засідання комітету ФРУ з розвитку
промисловості
Під час засідання промислового комітету ФРУ за участю представників Мінекономрозвитку, помічників народних депутатів та
проекту GPA in UA обговорили проблеми сфери публічних закупівель. Важливий критерій публічних закупівель на якому наголосили промисловці – це врахування вартості життєвого циклу
товару – не лише початкової ціни предмету закупівлі, але й майбутніх витрат замовників на його експлуатацію, технічне обслуговування, постачання, утилізацію.

11

Роботодавці проти коронавірусу. Наші ініціативи

лютого

лютого

березня

12

березня

У зв’язку з загрозою національного рівня, яку несе Україні поширення захворюваності на коронавірус та можливістю введення
всеукраїнського карантину Федерація розпочала координацію
дій з урядовим антикризовим штабом з протидії поширенню в
Україні коронавірусу Covid-19. Серед ініціатив: закупівля засобів захисту та ескпрес-тестів для медпунктів компаній, постійний моніторинг стану здоров’я працівників, оперативне налагодження власного виробництва експрес-тестів тощо.

На Волині відбулося виїзне засідання Експортного
комітету ФРУ
На підприємстві «Модерн Експо» відбулось виїзне засідання експортного комітету ФРУ. Після екскурсії виробничими цехами компанії, учасники обговорили проблеми, які непокоять українських
експортерів. Основними темами обговорення стали: черги на
кордонах; нестача дозволів на міжнародні автомобільні перевезення, як наслідок – важливість запровадження контрейлерних
перевезень; перспективи запровадження статусу авторизованого економічного оператора та багато інших.
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4

березня

ВІДВІДАЛИ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД, ЯКИЙ
ВХОДИТЬ ДО КЕРАМІЧНОЇ ГРУПИ GOLDEN TILE
60% продажів Golden Tile здійснюється на місцевому ринку, 40% продажів експорт.в 2019 році в 1 млн квартир та приміщень по всьому світу покладено
плитку саме ТМ Golden Tile
Наразі на Харківському плитковому заводі працюють 1200 людей. Середня заробітна плата —
15 000 грн.
На ХПЗ — краще світове обладнання. Тільки тут
в Україні існує власне виробництво фріти – матеріалу для глазурування плитки. Це матеріал із
дуже складною рецептурою, для виробництва
якого потрібне дороге обладнання, кваліфіковані інженери.
На підприємстві є власна дизайн-студія, яка
створює сучасні колекції, актуальні для світового ринку. Потенціал заводу — до 24 млн кв м
якісної керамічної продукції на рік.
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Кожна третя керамічна плитка, що продається
в Україні — саме її виробництва. А ще її продукцію знають та люблять у 32 країнах світу.

Також відбулися спільні заходи Федерації роботодавців України, харківських
промисловців та Харківський національний університет міського господарства
імені Бекетова:
• презентація студентського
Архітектурно-дизайнерського
конкурсу «Найкраща розробка колекції керамічної
плитки» (Центр трансферу технологій «Мегаполіс»)
• презентація інноваційних
центрів і лабораторій ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова
• урочисте відкриття Центру
«Хімії і інтегрованих технологій», створеного за підтримки
учасника ФРУ – Керамічної
групи Golden Tile
• підписання Угоди про співпрацю між Федерацією роботодавців України та ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова
• круглий стіл «Синергія науки,
освіти і бізнесу».
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20

березня

4

травня

ФРУ передала до Мінекономики свої Пропозиції до
антикризових заходів в умовах запровадження карантиннообмежувальних заходів
Пропозиції містять невідкладні заходи, спрямовані і на мінімізацію негативних наслідків від запровадження карантину, і на стимулювання відновлення економіки України. Серед пропозицій
роботодавців: запровадження «податкових канікул» на час карантину, тимчасове зниження ставки ЄСВ, запровадження мораторію
на проведення перевірок під час карантину, спрощена процедура
закупівлі противірусних препаратів, а також пропозиції щодо підтримки вітчизняних виробників.

Ефективна промислова політика сприятиме подоланню
кризових явищ в економіці України
Керівництво Федерації зустрілось з міністром економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства. Керівництво ФРУ вкотре акцентувало увагу на необхідності оперативних дій задля
подолання кризи в економіці України, та продемонструвало який
виробничий потенціал можна задіяти в Україні за умови активної промислової політики – застосування пріоритету локалізації
виробництва в Україні під час публічних закупівель. Також говорили про необхідність запровадження «гнучкого» карантину.

6

травня

Українська промисловість готова вже сьогодні виробляти
електровози із високим рівнем локалізації
6 травня провели он-лайн круглий стіл щодо проекту з локалізації – понад 50% – виробництва електровозів в Україні, участь в
якому взяли близько 40 провідних вітчизняних компаній. Говорили про ефект для економіки від реалізація такого проекту,
зокрема: додаткові надходження до бюджетів - близько 200,8
млн. євро, економія видатків по безробіттю – 76 млн. євро; створення близько 25 тис. робочих місць; а також зростання ВВП мінімум на 3,74 млрд. грн. щорічно

19
травня

58

Програма часткової компенсації аграріям вартості
сільгосптехніки і обладнання вітчизняного виробництва
у 2020 продовжила діяти
Федерація роботодавців України спільно з виробниками сільгосптехніки пройшла довгий та складний шлях на захист програми. В результаті вдалося зберегти важливий механізм
підтримки не лише вітчизняних аграріїв, а й українських машинобудвників. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України підписав наказ № 896 «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2020 рік”, тобто КПКВК 1201150
«Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», що означає
початок виплат у поточному році.
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23
травня

Федерація роботодавців України – активний учасник
оновленої ради експортерів та інвесторів при МЗС
МЗС перезапустив Раду експортерів та інвесторів, щоб створювати можливості для українських компаній. Відкривати нові
ринки, збільшувати торгівлю українськими товарами за кордоном. Від Федерації роботодавців делеговано генерального
директора ФРУ Руслана Іллічова та голову експортного комітету
ФРУ Петра Пилипюка. Під час першого засідання оновленої Ради,
яке відбулось в он-лайн форматі представники Федерації внесли
ряд пропозицій, необхідних для підтримки експортерів

29

Учасники Комітету Федерації з надрокористування
обговорили з Головою Держгеонадр першочергові кроки
реформування галузі
Участь в онлайн-засіданні Комітету Федерації з надрокористування взяв Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах. Учасники обговорили пріоритетні напрямки
роботи ФРУ у сфері надрокористування: стимулювання переробки на території України корисних копалин в готову промислову продукцію, розробку нової редакції кодексу про надра
та продовження оптимізації адміністративних процедур щодо
отримання спеціальних дозволів.

28

ФРУ взяла участь у нараді в Офісі Президента України щодо
доопрацювання змін у податкове законодавство

травня

травня

Нарада була присвячені напрацюваннюя законодавчих ініціатив щодо вдосконалення податкового законодавства у зв’язку з
набуттям чинності Законом України № 466. Представники ФРУ
звернули особливу увагу на вадах закону, які значно ускладнюють процес адміністрування податків та провадження господарської діяльності. Організатори пообіцяли при терміновій розробці законодавчих змін максимально врахувати пропозиції
бізнесу.

28
травня
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Програма оновлення рухомого складу Укрзалізниці має
стати важливим драйвером для економіки країни. Зустріч
вагонобудівників і УЗ у ФРУ
Федерація зібрала за столом переговорів найбільших виробників техніки для залізниці щоб обговорити питання оновлення
рухомого складу та розвиток вагонобудівної галузі України.
Домовились розробити план заходів із покращення технічного стану вагонного парку в Україні та створити робочу групу,
яка підготує і передасть уряду пропозиції щодо запровадження
державної програми з підтримки вагонобудівної галузі України.
Адже модернізація Укрзалізниці - це чудовий мультиплікатор для
української економіки.
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26
червня

У ЛЬВОВІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ
ПРО ЛОКАЛІЗАЦІЮ ВИРОБНИЦТВА
Презентували законопроект № 3739 на львівському Електроні, де виробляються українські
трамваї, автобуси, тролейбуси та перші вітчизняні
електробуси. Тут зібралися народні депутати —
автори законопроекту, губернатор, керівництво
Львова та Ужгорода, ФРУ та великих машино-
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будівних підприємств. Учасники заходу відвідали екскурсію одним із найвідоміших в Україні
підприємств. Історія Концерну «Електрон» — від
телевізора до кристалів для Великого адронного
колайдера — доводить, що українське виробництво інноваційне та конкурентоздатне.

ЗНАКОВІ ПОДІЇ
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7

липня

У КРЕМЕНЧУЦІ ВІДБУЛАСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ЗАКОНОПРОЄКТУ №3739 ЩОДО ПІДТРИМКИ
ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
ПРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ
У рамках заходу відбулася виїзна зустріч ініціативної групи народних депутатів, керівництва ФРУ, очільників місцевої влади та провідних машинобудівних підприємств.
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На ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» для гостей та
журналістів було організовано
виставки виробів підприємств
Полтавщини, які наочно довели:
в Полтавській області виготовляються сучасні зразки техніки
з процентом локалізації вже по
факту більшим, ніж передбачає законопроєкт 3739. Уся ця
продукція серійного виробництва. Відома її ціна і вона завжди
нижча ніж закупки по імпорту,
її технічний рівень відповідає
українським та міжнародним
стандартам, її якість доведена
роками експлуатації.

У рамках заходу відбулася екскурсія виробничими цехами
ПАТ «КВБЗ». Гостям показали
де і як створюються та виготовляють вантажні й пасажирські
вагони, швидкісні електропоїзди, дизель-поїзди, поїзди та
ескалатори для метрополітену,
ходові частини для всіх видів
транспорту соціального призначення, інженерна техніка.

Один із найважливіших моментів заходу —
прес-конференція. Розповіли, які переваги отримають українські виробники, до якої саме продукції застосовуватимуться вимоги локалізації, що
виграє держава і економіка від такої ініціативи.
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9

Робочий візит на завод«Спецбудмаш». Вітчизняні виробники
готові збільшувати рівень локалізації. Але для цього
необхідні стимули з боку держави
Продовжуємо разом із профільним комітетом ВРУ та Мінекономіки напрацьовувати цільові програми підтримки для машинобудівників та зміни до законодавства про публічні закупівлі.
Гендиректор ФРУ Руслан Іллічов та експерти Федерації разом
ыз народними депутатами Дмитром Кисилевським та Роксоланою Підласою відвідали виробничі потужності «Спецбудмаш»,
який входить до складу Будшляхмаш та виробляє комунальну,
дорожню та спеціальну техніку.

10

Нарада в Мінекономрозвитку. Український електровоз – це
стратегічний національний проект – ФРУ

червня

червня

Під головуванням Міністра економіки відбулася нарада за участю
ФРУ, УЗ, Мінінфраструктури, АМКУ та виробничих підприємств.
Обговорили проект ФРУ з виробництва в Україні електровозів із високим рівнем локалізації. Дійшли згоди, що мінімальний
рівень вимоги по локалізації локомотивів в Україні має бути 35%.
Буде створена робоча група, яка визначить фінансові інструменти закупівлі, випише вимоги, а також займатиметься технологіями та визначенням вартості життєвого циклу.

11
червня

Зустріч з Міністром економіки та керівником Національної
ради реформ
Під час зустрічі з Міністром економічного розвитку і торгівлі Ігорем Петрашком та керівником Національної ради реформ Міхеїлом Саакашвілі представники ФРУ та найбільших вітчизняних
виробників одностайно наголошували, що майбутнє України
залежить від оперативних дій задля подолання кризових явищ
у економіці України та створення належних умов для розвитку
національного виробника. Представники ФРУ озвучили низку
питань, які сьогодні найбільше турбують бізнес.

17
червня
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Зустріч з Прем’єр-міністром України
Під час зустрічі Прем’єр-міністра з роботодавцями та профспілками Голова Ради ФРУ Дмитро Олійник зазначив, що значною
мірою Програма діяльності Уряду співпадає з Маніфестом роботодавців. Але основне питання в тому, як ці документи спільно
реалізувати. Наразі вкрай важливе швидке реагування на внутрішні та зовнішні ризики. Саме тому роботодавці, не чекаючи на
затвердження Програми Уряду, спільно з Мінекономіки вже розпочали реалізацію багатьох пунктів, які прописані у Програмі.
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23
червня

ФРУ та ДПС підписали Меморандум про співробітництво
Голова Ради ФРУ Дмитро Олійник та Голова ДПС Олексій Любченко підписали Меморандум про співпрацю між ФРУ та ДПСУ.
Зміцнення співпраці в рамках Меморандуму дасть представникам
бізнесу можливість налагодити постійну роботу по формуванню в
Україні середовища, сприятливого для ведення підприємницької
діяльності у співпраці з податковою службою задля захисту прав і
законних інтересів роботодавців України.

28

червень

ФРУ та «Украгромаш» зміцнюють підтримку вітчизняних
виробників сільгосптехніки
У Києві відбулися загальні збори Асоціації підприємств-виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу
«Украгромаш» - асоційованого члена ФРУ. «Украгромаш», що
об’єднує понад 60 підприємств, за 10 років існування став потужним лобістом інтересів машинобудівників і по суті сприяв відновленню галузі як такої. Збори одноголосно обрали головою
Ради Асоціації Анатолія Гіршфельда, а почесним президентом
«Украгромашу» - Павла Штутмана.

15
липня

22
липня

ФРУ та ЕКА підписали Меморандум про співпрацю
Під час зустрічі керівництва Федерації роботодавців України та
Експортно-кредитного агентства, сторони обговорили напрямки
співробітництва та підписали Меморандум про співпрацю. Як
найбільший представник виробників-експортерів України ФРУ
була одним з ініціаторів створення ЕКА, та буде і в подальшому
його підтримувати. Федерація запропонувала агентству стати
«майданчиком» для зустрічей з підприємствами-експортерами,
які зацікавлені у послугах ЕКА.

Представники ФРУ та Держгеонадра обговорили ключові
напрямки взаємодії
Під час зустрічі генерального директора ФРУ Руслана Іллічова
та представників компаній-членів Комітету Федерації з надрокористування з головою Державної служби геології та надр України Романом Опімахом обговорили ключові напрямки взаємодії, зокрема, нагальність питання розробки Кодексу про надра,
поява якого врегулює відносини у сфері надрокористування.
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23
липня

На АТ «Черкаський автобус» презентували
законопроект 3739
На АТ «Черкаський автобус» провели зустріч ініціативної групи
народних депутатів з керівниками профільних підприємств щодо
підтримки локалізації продукції машинобудування під час публічних закупівель. Керівник бізнесу Олександр Дорош провів екскурсію підприємством та наочно продемонстрував, які переваги
отримають виробники автобусів від впровадження локалізації і
надходження інвестицій.

24
липня

Локалізація виробництва на залізничному транспорті:
практичні аспекти
Під час засідання у ФРУ, в якому брали участь представники
провідних підприємств-виробників та керівники профільних
департаментів Мінекономіки та АТ «Укрзалізниця», обговорили
як вітчизняний досвід локалізації виробництва так і конкретні
пропозиції щодо якнайшвидшого запуску програм локалізації
виробництва в галузі залізничного транспорту.

28
липня

Роботодавці долучаються до перегляду Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС
Голова Експортного комітету ФРУ Петро Пилипюк взяв участь у
публічному заході «Оновлення Угоди про асоціацію з ЄС: діалог
з бізнесом. Під час дискусії обговорили бачення та очікування
бізнесу і урядовців від потенційної модернізації Поглибленої і
всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), механізми взаємодії між Урядом та бізнесом для формування переговорної позиції, яка б користувалася довірою та підтримкою бізнесу.

28
липня
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На КВБЗ відбулася нарада щодо нагальних питань
машинобудування
Генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов узяв участь у візиті
Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Крюківського
вагонобудівного заводу у Кременчуці. Гості оглянули виставку
зразків вантажних вагонів виробництва КВБЗ. Потім відбулась
нарада, на якій обговорили надзвичайно важливі для країни
питання. Як підтримати національного виробника та збільшити
попит на продукцію машинобудування, програму оновлення
рухомого складу Укрзалізниці із використанням можливостей
вітчизняних виробників. Досягнення суспільного добробуту є
метою, до якої повинні прагнути всі учасники соціального діалогу
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29
липня

Досягнення суспільного добробуту є метою, до якої повинні
прагнути всі учасники соціального діалогу
Підписано Територіальну тристоронню соціально-економічну
угоду між обласною державною адміністрацією, Черкаським
обласним об’єднанням організацій роботодавців та Федерацією
профспілок області на 2020-2025 роки.

30
липня

Криза як можливість. Президія Ради ФРУ підбила підсумки
за 7 місяців
У Astarta Organic Business Centre відбулось зібрання Президії
Ради Федерації. Підбили підсумки роботи з початку року. Незважаючи на спалах COVID-2019, введення карантинних обмежень,
кілька місяців віддаленої роботи, активність ФРУ не лише не знизилася, а й показала зростання динаміки у всіх напрямках. Обговорили стратегію подальших дій та розвитку ФРУ, головні ініціативи, необхідні для вітчизняного бізнесу та розвитку економіки,
інструменти їх досягнення.

30
липня

Федерація роботодавців України та Державна митна служба
України підписали Меморандум про співробітництво
Підписання відбулось під час зустрічі Голови Ради Федерації
роботодавців України Дмитра Олійника, Генерального директора Руслана Іллічова, в.о. Голови Державної митної служби
Ігоря Муратова, членів Президії та Ради ФРУ, фахівців ДМСУ.
Меморандум спрямований на консолідацію зусиль бізнесу та
держави для забезпечення умов розвитку економіки, підприємницької діяльності та налагодження ефективного діалогу.

11
серпня

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

Чи бути опалювальному сезону в України?
Про це говорили учасники круглого столу «Боргова криза у
тепловиків: бути чи опалювального сезону?», який відбувся в
прес-центрі Українських Новин.Борги. Блокування рахунків, реструктуризація: тепловики обговорили проблеми підготовки до
опалювального сезону Представники сфери теплопостачання
заявляють про те, що накопичення боргів за газ і блокування
рахунків підприємств ускладнюють підготовку до опалювального
сезону. Збалансоване рішення боргової проблеми - в законопроекті 3800-1, де описаний механізм списання боргів по всьому
ланцюжку поставки газу населенню.
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13
серпня

22
серпня

Робочий візит до Верхньодніпровщини
Генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов та експерти Федерації із робочою поїздкою відвідали Верхньодніпровську об’єднану
територіальну громаду (ОТГ), що на Дніпропетровщині. Ознайомилися з роботою кількох підприємств, презентували законопроект про локалізацію та обговорили напрями співпраці під час
ділового та відвертого спілкування з власниками та керівниками
підприємств.

Як вирішити питання поновлення видачі «Пакунків малюка»
українським батькам?
Під час дискусії за участі представників Федерації, Асоціації
Укрлегпром, керівників програм моніторингу та оцінки ЮНІСЕФ,
представників громадських організацій та народних депутатів —
обговорили, як знайти вихід із цієї непростої ситуації. Розпочато
роботу над законодавчим закріпленням права на отримання
одноразової натуральної допомоги при народженні дитини.

20
серпня

Переговорну позицію України в ЗВТ з Туреччиною потрібно
докорінно змінити
Разом із представниками бізнесу та галузевими об’єднаннями
взяли участь у нараді під головуванням Тараса Качки. Обговорювали стан справ щодо переговорного процесу з укладання
Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною. Позиція роботодавців
залишається незмінною – потрібне докорінне перезавантаження
позиції української сторони у цьому переговорному процесі.
Директиви української сторони на переговорах були прийняті
ще у 2012 році і за ці роки значною мірою застаріли.
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ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
КОМУНІКАЦІЇ
Понад

3000

згадувань ФРУ її проектів та експертів.
за 8 місяців 2020 року
Жодного проплаченого!

МЕДІА

98 %
конструктивних та
позитивних згадувань

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

Телебачення

Інтернет та друкованні ЗМІ

«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.

• Reuters
• «РБК-Украина»
• «ІнтерфаксУкраина»
• «Економічна
правда»
• «УНІАН»
• «Українські новини»
• УНН
• ZN.ua
• «Latifundist»
• «Новое время.
Бизнес»
• «HUBs»
• «Обозреватель»
• «Сегодня»
• «Факты и
комментарии»
• «Фокус»
• «Факти»
• «Кореспондент»
• «Finance.ua»
• «Минпром»
• «Деловая столица»
• «ЛІГА. Бізнес»

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

«Комментарии»
«2000»
«Високий замок»
«Судебноюридическая
газета»
«Роботодавець»
«Букви»
«Главком»
«Транспорт»
«Митний брокер»
Agravery
«День»
«Главред»
«Цензор»
«Юрліга»
«Юридична
практика»
«Одеські Вісті»
Deutche Welle
Юридическая
газета
UA Prom
DEPO.UA
«Нова влада»

• «VESTI»
• «Апостроф»
• «Галицький
кореспондент»
• «КП в Украине»
• «Протокол»
• GOTTSTAT.COM
• ХЕРСОНdaily
• «Нова влада»
• «Пропозиція»
• «Новости Украины»
• TheWorldNews
• «Телеграф»
• «Аграрний
тиждень.Україна»
• MilkUA.info
• INFONEWS
• «Аграрії разом»
• «Инфоиндустрия»
• My.Новости
• VEZHA
• УкрАгроКонсалт
• AgroPRAVDA.com
• «Гордон.ua»
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ВИЙШЛО БЛИЗЬКО 200 ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СЮЖЕТІВ
ТА ПОСИЛАНЬ НА ПОЗИЦІЮ ФЕДЕРАЦІЇ НА
ЦЕНТРАЛЬНИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ
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ONLINE-КАНАЛИ ФРУ
FRU.UA

/UKRAINIANEMPLOYERS

UPDATE

Понад

За 8 місяців 2020

Понад

Аудиторія

70 000

453

600

x2

користувачів на рік

матеріали

публікацій

Це – майже вдвічі більше,
ніж за січень-липень 2019.

Кожна публікація охоплює
до

15 000

користувачів

за останні
2,5 роки
зросла більш
ніж удвічі

Новий дизайн, сучасна візуалізація. Зручна навігація.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Сайт адаптивний
для всіх сучасних пристроїв.

/USER/
UKRAINIANEMPLOYERS/
VIDEOS
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ЩОТИЖНЕВИЙ
ОН-ЛАЙН ДАЙДЖЕСТ
основних подій ФРУ

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

