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ПЛАНУ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
План модернізації України – ініційований Федерацією роботодавців України у
березні 2015 року стратегічний документ, що містить практичні рішення щодо
розвитку промислового виробництва в Україні, структурних змін в економіці
(реіндустріалізації), формування міжнародної спеціалізації, політики із залучення
інвестицій та розвитку експорту. Документ розроблений за участі провідних європейських та українських експертів і науковців.

Шановні друзі, колеги та партнери,
У 2017 році Федерації роботодавців України виповнюється 15 років. За цей
відносно короткий проміжок часу ФРУ стала організацією, компетенція,
досвід та можливості якої дозволяють ефективно захищати інтереси як
окремих підприємств, так і економічні інтереси України у відносинах з
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іншими державами та поважними міжнародними інституціями.

ФРУ, під егідою якої було консолідовано рух
роботодавців, сьогодні є наймасштабнішим
об’єднанням українського бізнесу. Завдяки
єдиній позиції ми посилили вплив роботодавців
на формування економічної політики держави.
Визначений законодавством інструментарій
впливу ФРУ на уряд є унікальним серед всіх
інших бізнес-об’єднань в Україні. Тому у портфелі Федерації переважають не лише історії
перемог окремих підприємств, а системні зміни
в економіці.
Федерація стала першопрохідцем у багатьох
знакових проектах. Ми першими у 2012 році

почали роботу зі зменшення кількості та функцій
контролюючих органів. За три роки ми домоглися запровадження низки мораторіїв на проведення перевірок бізнесу та ліквідації
14 контролюючих органів.
Ми перші, спільно з нашими європейськими
партнерами, почали працювати над переглядом
квот на безмитну поставку для низки українських
товарів на ринки країн ЄС. І на цьому шляху є
результати. Ми працюємо над розблокуванням
транзитного шляху до Казахстану через територію Росії, прискоренням процедури експорту
продукції та її здешевленням.

Маючи системне бачення функціонування економіки, ми першими надали конкретний план дій для
виведення України на якісно новий рівень. Було
розроблено План модернізації, визначено сценарії
розвитку, які дозволять Україні за 10 років збільшити ВВП на 50-60%.
Ви тримаєте у руках Річний звіт Федерації за 2016
рік. Завдяки активній позиції ФРУ, наших членів та
партнерів у минулому році ми зберегли бізнесу
близько 1 млрд. доларів – це близько 1% ВВП
України.
У 2016 році ми отримали 588 звернень від бізнесу,
допомогли вирішити 215 проблемних для компаній
питань. Експерти Федерації провели експертизу
1670 нормативно-правових актів, підготували 326
звернень до влади з актуальними для бізнесу
проблемами та рекомендаціями до законодавства.
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Найбільше у 2016 році бізнес скаржився на затримки із поверненням ПДВ, перевірки фіскальних
органів, безпідставні порушення кримінальних
проваджень проти бізнесу, зростання тарифів на
перевезення та енергоносії, необґрунтовані перевірки ліцензіатів. Актуальними для бізнесу у 2016
році були і питання, пов’язані із замалими квотами
на експорт окремих товарних позицій та високими
тарифними позиціями при експорті окремих товарів
до ЄС. Скаржився бізнес і на проблеми, пов’язані з
взаємними перевезеннями з Російською Федерацією та із транзитом до Казахстану і Киргизстану.
У 2016 році керівництво та експерти Федерації
здійснили 16 візитів до 9 регіонів України. Разом із
бізнесом, місцевою владою, експертами та журналістами ми влаштовували промислові тури, відкривали нові виробничі лінії і підприємства, провели
цікаві презентації та змістовні дискусії, наради і
круглі столи.

З перших сторінок засобів масової інформації ми
доносили позицію бізнесу відносно найбільш
актуальних та резонансних питань в економіці та
соціально-трудовій сфері. Як результат, 4302
згадування у ЗМІ у 2016 році про нашу діяльність.
Дивлячись уперед, ми визначили основні пріоритети
нашої діяльності на 2017 рік. Це пріоритети, які
стосуються фіскальної політики, сфери дерегуляції,
експортно-імпортних операцій, торгівлі з ЄС,
державних закупівель, соціально-трудових відносин,
кадрового потенціалу для промисловості, а також ті
пріоритети, які наші члени визначили як найбільш
актуальні для різних галузей економіки.
У 2017 році ми продовжимо виступати партнером і
радником для наших членів у вирішенні проблемних
питань компанії або галузі. Крім вже традиційних
платформ, для лобіювання інтересів бізнесу перед
органами влади, з початку цього року при Федерації
запрацювали два нових комітети – Комітет з
розвитку промисловості та Комітет з питань захисту
прав власності та боротьби із рейдерством. Ми
запрошуємо бізнес-об’єднання та компанії приєднуватися до цієї роботи.
Я також хочу висловити щиру подяку за підтримку та
участь нашим членським бізнес-об’єднанням та
компаніям. Ваші зусилля та співпраця є дуже
важливими для діяльності Федерації. Окремо хочу
подякувати команді ФРУ, яка щодня наполегливо та
професійно працює задля досягнення нашого
спільного успіху. Відданість команди у ці непрості
часи надихає.
Федерація є вірним партнером та помічником, на
якого бізнес в Україні та наші партнери можуть
розраховувати. Ми це вже доводили протягом
попередніх 15 років і це те, що ми продовжимо
доводити у майбутньому.
З повагою,
Дмитро Олійник
Голова Ради
Федерації роботодавців
України

НАША КОМАНДА

Керівництво
Федерації
роботодавців
України

Представляє та захищає національний бізнес на найвищому національному та міжнародних рівнях.
Керівним органом Федерації роботодавців
України є Рада, до складу якої, на момент
публікації цього звіту, входить 54 керівники
галузевих і територіальних організацій бізнесу.
Стратегічне керівництво діяльністю організації здійснює Президія Ради ФРУ, до складу
якої входять 15 власників великих промислових підприємств та керівників галузевих
об'єднань бізнесу ключових для України галу-
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зей економіки.

НАША КОМАНДА
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Керівництво Федерації роботодавців України

Андрій Антонюк

Олег Боярин

Анатолій Гіршфельд

Голова
Федерації роботодавців
м. Києва

Голова
Наглядової ради
ПрАТ «Єврокар»
Голова
Федерації роботодавців
автомобільної галузі

Почесний президент ІГ «УПЕК»
Голова об'єднання
організацій роботодавців
Харківської області

Григорій Дашутін

Євген Лапін

Володимир Цибульський

Почесний президент
концерну «NICMAS»
Голова
Федерації роботодавців
машинобудівної
промисловості

Голова
Сумського обласного
об'єднання організацій
роботодавців

Генеральний директор
АТ «СКФ Україна»
Голова Волинського обласного
об'єднання організацій
роботодавців

НАША КОМАНДА

Апарат Федерації роботодавців України

Команда ФРУ –
18 фахівців-професіоналів із значним
досвідом в економіці, стратегічному
управлінні, юриспруденції, міжнародних
відносинах, правовій експертизі,
кризис-менеджменті, соціально-трудових
відносинах, у сфері професійної освіти та
кваліфікацій.
Руслан Іллічов
Генеральний директор
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Експерти

Яна
Зацерковна

Ігор
Муратов

Наталя
Гостєва

Олександр
Яворський

Галина
Хольченкова

Сергій
Салівон

Юрій
Кузовой

Інна
Андрійчук

Анатолій
Гармаш

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
текстах та інших матеріалах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
Використання будь-якої інформації звіту можливо виключно при посиланні на першоджерело.

Апарат Федерації роботодавців України

НАША КОМАНДА

Комунікації

Діана
Луста

Адміністративно-

фінансовий

сектор

Віктор
Хомутовський

Дмитро
Кубрак

Віта
Шевченко

Любов
Зильова

Юрій
Канюка

Владислава
Родінова

Геннадій
Згортюк

МІСІЯ. БАЧЕННЯ. ЦІННОСТІ

Федерація роботодавців України (ФРУ) –
найбільш впливове та ефективне об'єднання українського бізнесу.
Заснована у 2002 році, Федерація вже 15 років
успішно представляє та захищає інтереси бізнесу як в Україні,
так і на міжнародному рівні.
Ми об'єднуємо більше 80 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, комунальні послуги, сфера послуг.

8500 підприємств,
які у сукупності генерують 70% ВВП України
і дають роботу понад 6 млн. людей.

ФРУ представляє інтереси близько
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МІСІЯ

БАЧЕННЯ

ЦІННОСТІ

Лідерство

Встановити в Україні кращі

Консолідація зусиль бізнесу

умови ведення бізнесу.

України, спрямованих на по-

Допомогти українському

ліпшення інвестиційного клі-

бізнесу стати провідною

мату, розвиток внутрішнього

силою, яка впливає на

високотехнологічного вироб-

Незалежність та

створення умов для

ництва, створення нових

аполітичність

розвитку та процвітання

та збереження існуючих

України.

робочих місць, підвищення

Компетентність і

статусу українських ділових

відповідальність

Відкритість

кіл в країні і в світі, а також
підтримку балансу інтересів

Пропагування практик відпо-

суспільства, влади та бізнесу.

відального ведення бізнесу
Наші члени у центрі всіх
наших ініціатив

Ф Е Д Е РА Ц І Я Р О Б О Т О Д А В Ц І В У К РА Ї Н И
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ПЛАТФОРМА
В2G
Ми виступаємо партнерами для наших членів у вирішенні проблемних питань компанії або галузі. Наша
платформа має потожні інструменти для лобіювання
інтересів бізнесу перед органами влади.

КОМІТЕТИ
З РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Комітети об’єднують представників членських підпри-

Робочі групи

ємств та об’єднань бізнесу,
профільних експертів, які

Державні закупівлі
Промисловий розвиток

концентруються на певному
напрямку або секторі еконо-

Технічне регулювання

міки.

Виробничі інновації

Комітети надають можливість
представникам компаній
вести прямий діалог із
органами влади, формувати

З ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ

єдину позицію та відстоювати інтереси підприємств і
галузей.

З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ

Членство в Комітетах чітко

ТА БОРОТЬБИ З РЕЙДЕРСТВОМ

регламентується і можливе
тільки за умови сплати членського внеску.
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НАДРОКОРИСТУВАННЯ

ФРУ є єдиним бізнес-об’єднанням, яке отримує від
органів влади на погодження та експертизу всі проекти
нормативно-правових актів, що стосуються реалізації
економічної політики і регулювання соціально-трудових
відносин.

Річний звіт 2016
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ПЛАТФОРМА В2G

Зовнішні платформи
для лобіювання

Засідання Кабінету
Міністрів України
та урядових комітетів

ФРУ – єдине бізнес-об’єд-

За 2016 рік

нання, експерти якого

14 історій успіху

беруть участь у всіх цих засіданнях. Це дозволяє на рівні
публічного діалогу піднімати
найбільш актуальні для бізнесу питання безпосередньо
перед Прем’єр-міністром та
профільними міністрами.

Експертно-апеляційна
рада з питань
ліцензування

Підприємці, яких незаконно

З початку роботи цього органу

позбавили ліцензій або

у 2012 році задоволено

відмовили у їх видачі та

406

переоформленні, можуть
звернутися до наших

скарг підприємців

експертів для вирішення
цього питання. Це унікальний і практично єдиний в
Україні орган для досудового
вирішення суперечок у сфері

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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ліцензування.

Рада з питань
державного нагляду
та контролю

Ф Е Д Е РА Ц І Я Р О Б О Т О Д А В Ц І В У К РА Ї Н И

В рамках роботи цього

Кількість таких перевірок

органу при Державній регу-

у середньому на рік складає

ляторній службі здійснюєть-

приблизно

ся захист компаній від
ризику проведення необ-

160 тисяч.

ґрунтованих позапланових

Рада була створена у 2017 році,

перевірок за зверненнями

на час дії мораторію

фізичних осіб.

на перевірки бізнесу.
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Зовнішні платформи для лобіювання

Національний комітет
з промислового
розвитку

Створений в кінці 2016 року
при Кабінеті Міністрів орган, до
керівного складу якого увійшли
і деякі представники членських
компаній Федерації - власники
найбільших промислових
підприємств в Україні. Комітет
працює у напрямку створення
умов для трансформації сировинної структури вітчизняної
промисловості у високотехнологічну індустріальну модель
та нарощування виробництва
товарів з високою доданою
вартістю.

80 платформ
при центральних
органах влади

Ми також лобіюємо

За 2016 рік

інтереси бізнесу у колегіях,

35 історій успіху

парламентських комітетах,
громадських радах, робочих
групах, тристоронніх дорад-

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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чих органах.

Платформа
громадянського
суспільства
Україна-ЄС

Складається з представників

Весь 2016 рік Федерація

громадянського суспільства

активно лобіювала питання

України з однієї сторони

перегляду Європейським

і членів Європейського

Союзом експортних квот

економічного і соціального

для ключових позицій

комітету (ЄЕСК) - з іншої. В

українських продовольчих

рамках роботи Платформи

товарів.

здійснюється громадський
моніторинг імплементації
положень Угоди.

Річний звіт 2016
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НА 2017 РІК

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Перехід від безсистемної та хаотичної до виваженої
і стабільної фіскальної політики

Ефект

Проведення системної податкової реформи із залученням

Підвищення ефективності

до її проведення представників бізнесу, з подальшим впро-

фінансового планування та

вадженням 3-річного мораторію на внесення змін до подат-

зменшення бізнес-ризикі

кового законодавства.

Законодавче впровадження прямої фінансової відповідальності держави за несвоєчасне бюджетне відшкодування ПДВ
та несвоєчасне повернення переплат

Законодавче впровадження дисциплінарної та матеріальної
відповідальності контролюючих органів та їх посадових осіб
за ухвалення неправомірних рішень або бездіяльність,
а також карної відповідальності, якщо дії або бездіяльність
посадових осіб органів ДФС призвели до значних збитків

Ефект
Підвищення захищеності бізнесу від свавілля чиновників

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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платників податків

Вирішення проблем митного адміністрування

Ефект

Дефіскалізація діяльності митниці, її відокремлення від орга-

Спрощення митних проце-

нів ДФС та впровадження дієвих інструментів пост-аудиту.

дур, стимулювання зовнішньоекономічної діяльності

Прийняття законодавства про дієве стимулювання зовнішніх
та внутрішніх інвестицій, включаючи фіскальні стимули та
гарантії щодо них

Ефект
Залучення зовнішніх та
внутрішніх інвестицій

Ф Е Д Е РА Ц І Я Р О Б О Т О Д А В Ц І В У К РА Ї Н И
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Прийняття законодавства щодо випереджаючого розвитку
експортних виробництв, як локомотиву розвитку економіки,
включаючи фіскальні стимули та гарантії щодо них

Ефект
Стимулювання експорту

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ
Скорочення кількості контролюючих органів

70
58

та їх функцій
Ліквідація ще 9-ти контролюючих органів в Україні

Ефект
Зменшення кількості перевірок, штрафів, зупинень або

зменшена з 70-ти до 58-ми).

підприємств

2016

призупинень діяльності
2012

(з 2012 року їх кількість вже

Скорочення видів господарської діяльності, що підлягають

Ефект

ліцензуванню, там де наявні інші засоби державного регулювання
Недопущення вимоги отримання ліцензій для підприємств,

Позбавлення компаній

які здатні самостійно на професійній основі виконувати певні

витрат, пов’язаних з

роботи або надавати послуги для власних потреб.

отриманням ліцензії та
обтяжливих, корупційних ліцензійних умов. Обмеження

Законопроект «Про внесення змін до
ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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Зменшення кількості дозволів та переведення їх
на декларативний принцип

втручання влади у діяльність
підприємств

Ефект

Cкасування 10-ти документів дозвільного характеру та

Скорочення адміністративних

переведення їх на декларативний принцип.

витрат компаній на отримання дозволів, можливість
розпочати господарську

Законопроект №4131-1

діяльність без бюрократичних
бар’єрів

Річний звіт 2016
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Скасування надмірних штрафів та господарських санкцій
у сфері трудових відносин

Ефект

Недопущення безпрецедентного розширення необмежених

Зменшення тиску на бізнес

прав інспекторів праці стосовно здійснення перевірок підпри-

з боку Державної служби

ємств.

України з питань праці та
місцевих органів влади

Збалансування прав контролюючих органів у сфері праці та
суб’єктів господарювання через зміни законодавства.

Ліквідація механізмів корупційного тиску на бізнес з боку
Держархбудінспекції

Ефект

Законодавче врегулювання питання мінімізації суб’єктивного

Створення прозорого регуля-

впливу чиновника у рамках дозвільних процедур у будівництві

торного середовища у сфері

промислових об’єктів.

будівництва та введення в
експлуатацію виробничих

Подальша дерегуляція дозвільних процедур.

об’єктів, комерційної нерухомості

ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ

Лібералізація валютного регулювання та скасування
бар’єрів для руху капіталу

Ефект

Збільшення граничного строку для розрахунків за імпортними

Приведення системи валют-

та експортними контрактами, впровадження інструментів

ного регулювання та умов

відтермінування розрахунків (факторинг тощо).

руху капіталу до сучасних

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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реалій, зниження регуляторСкасування обов’язкового продажу валютної виручки.

ного тиску на бізнес,
стимулювання експорту

Спрощення порядку здійснення українських інвестицій за
кордон.
Узгодження валютного та митного законодавства для надання можливості зняття з валютного контролю імпортних операцій у митних режимах переробки, митного складу та вільної
митної зони.

Ф Е Д Е РА Ц І Я Р О Б О Т О Д А В Ц І В У К РА Ї Н И
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Можливості для отримання підприємствами статусу
Уповноважених економічних операторів

Ефект
Можливість здійснювати
митні формальності у мінімальному обсязі, дистанційно та з використанням
принципу мовчазної згоди.
Перевірка документів, у разі
потреби, буде здійснювати-

Законопроекти №4777 та №4776

ся після випуску товарів
митницею

Створення законної основи для «єдиного вікна»
на митниці

Ефект

Внесення до законів України однозначних вимог з організації

Можливість для компаній

та забезпечення відповідними контролюючими органами, під

подавати одночасно всім

час контролю зовнішньоторговельних вантажів, електронної

контролюючим органам,

взаємодії за принципом «єдиного вікна».

через єдиний інформаційний
веб-портал, набір гармонізованих відомостей про товари,
що переміщуються через
митний кордон України

Поновлення можливості прямих транзитних перевезень
українських товарів до Казахстану, Киргизстану

Ефект

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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через територію Російської Федерації
Лобіювання питання на рівні звернення урядів Казахстану та

Полегшення доступу україн-

Киргизстану до уряду РФ про скасування

ських товарів до ринків

заборони на транзит українських товарів.

Казахстану, Киргизстану

Прискорення початку роботи Експортно-кредитного агентства

Ефект
Забезпечення належної фінансово-кредитної підтримки
українських експортерів

Річний звіт 2016
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ТОРГІВЛЯ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Збільшення квот на безмитну поставку
українських товарів до ЄС

Ефект

Лобіювання прийняття уповноваженими органами ЄС рішення

Бізнес отримає розширені

про розширення обсягів експорту українських товарів до

можливості безмитних поста-

Євросоюзу, у тому числі, шляхом запровадження автономних

вок українських товарів до ЄС

торговельних преференцій.

Залучення української промисловості до кооперації з
виробниками ЄС

Ефект
Українські виробники отримають можливість розширити
ринки збуту власної продукції
та зможуть залучитись до
європейських регіональних
ланцюгів доданої вартості

Гармонізація національного законодавства у сфері технічного
регулювання із законодавством ЄС

Ефект

Прискорення підготовки до укладення Угоди про оцінку відпо-

Полегшення доступу вітчиз-

відності та прийнятність промислових товарів.

няного бізнесу на ринок ЄС
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та інші перспективні ринки,
Першочергова гармонізація технічних регламентів та

підвищення конкурентоспро-

національних стандартів із законодавством ЄС відповідно до

можності національних

актуальних потреб вітчизняної промисловості.

виробників

МОНОПОЛІЇ
Прозоре та обгрунтоване формування тарифів на залізничні
перевезення та енергоносії

Ефект
Уникнення додаткових
витрат товаровиробників
від збільшення тарифів на
десятки мільярдів гривень

Ф Е Д Е РА Ц І Я Р О Б О Т О Д А В Ц І В У К РА Ї Н И
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Спрощення та здешевлення підключення бізнес-абонентів
до електричних мереж

Ефект

Чітке законодавче регулювання питань підключення бізнесу

Прозорий і обґрунтований

до електричних мереж.

механізм приєднання до
електричних мереж, знижен-

Оптимізація процедур стандартного і нестандартного приєд-

ня витрат бізнесу, покращен-

нань до електричних мереж.

ня інвестиційного клімату

Підвищення якості вантажних залізничних перевезень

Ефект

Забезпечення прозорого та максимально ефективного ви-

Покращення логістичної

користання рухомого складу Укрзалізниці для перевезення

складової та збільшення

вантажів на експорт, особливо в пікові періоди.

експорту

Створення умов залучення приватних інвесторів для відновлення парку вантажних залізничних вагонів, у першу чергу,
зерновозів.

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Орієнтація системи державних закупівель

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
текстах та інших матеріалах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
Використання будь-якої інформації звіту можливо виключно при посиланні на першоджерело.

на національних виробників

Ефект

Надання першочергового пріоритету вітчизняним виробникам

Значне розширення внутріш-

під час закупівель державними компаніями та за бюджетні

нього ринку промислової про-

кошти.

дукції. Розвиток промислових
підприємств та створення

Прийняття окремих рішень Уряду для переорієнтації держав-

нових робочих місць

них компаній на закупівлі вітчизняної продукції.
Гармонізація законодавства України у сфері державних закупівель з європейськими директивами.
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ГАЛУЗІ

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Розвиток тваринництва

Ефект

Запровадження прозорих механізмів використання коштів

Відновлення інвестицій

державної підтримки сільгоспвиробників, передбаченої у

в галузь тваринництва та

державному бюджеті на 2017 рік.

відродження скотарства

Передбачення у проекті державного бюджету на 2018 та
наступні роки достатніх для забезпечення стійкого зростання
коштів на програми підтримки сільгоспвиробників.

Прискорення гармонізації національних стандартів якості в
рослинництві з міжнародними стандартами

Ефект
Забезпечення сталого
зростання експорту продукції рослинництва

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Створення умов підвищення конкурентоспроможності вітчизняної хімічної промисловості

Ефект

Забезпечення постачання природного газу українського

Збереження і розвиток вироб-

походження для розвитку виробництва мінеральних добрив,

ництва мінеральних добрив

які мають сталий попит на зовнішніх ринках.

в Україні, збільшення частки

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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вітчизняних виробників на
Надання виробникам сільськогосподарської продукції дотацій

внутрішньому ринку

з бюджету для закупівель мінеральних добрив вітчизняного
походження.
Нормативно-правове забезпечення торгівлі природним газом
на біржах.
Розробка механізмів спільного інвестування газовидобувних
та підприємств з виробництва мінеральних добрив у видобуток
природного газу.

Ф Е Д Е РА Ц І Я Р О Б О Т О Д А В Ц І В У К РА Ї Н И

20

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2017 РІК

ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИЙ
КОМПЛЕКС
Створення конкурентного середовища у сфері
оборонно-промислового комплексу

Ефект

Подолання дисбалансу у розвитку оборонно-промислового

Підвищення ефективності

комплексу, пов’язаного з існуючою переважною орієнтацією

використання бюджетних

на державні підприємства.

коштів при виконанні державного оборонного замовлення.

Законодавча підтримка та забезпечення рівних умов господа-

Позитивні зрушення в практич-

рювання приватних і державних підприємств в галузі ОПК.

ній реалізації державно-приватного партнерства у сфері
виробництва спеціальної
техніки і озброєнь. Підвищення
інвестиційної привабливості
підприємств ОПК, з урахуванням можливостей міжнародного співробітництва у цій сфері

НАДРОКОРИСТУВАННЯ
Модернізація законодавства у сфері користування надрами у
відповідності до сучасної світової практики

Ефект

Опрацювання та подання на розгляд парламенту нової редакції

Скасування десятків норма-

Кодексу України «Про надра»

тивно-правових актів, запровадження сучасних ринкових
підходів у галузі, зниження зарегульованості господарської

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
текстах та інших матеріалах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
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діяльності

Відновлення права на отримання спеціальних дозволів без
аукціонів надрокористувачами-власниками виробничих

Ефект

комплексів, які здійснюють переробку сировини в продукцію
з високою доданою вартістю

Можливість продовження та
розширення господарської
діяльності для більш ніж
150 компаній. Додаткові
надходження до бюджету – не
менше 100 млн грн. та збереження десятків тисяч робочих
місць
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ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Забезпечення умов для розвитку деревообробної

Ефект

промисловості
Продовження мораторію на експорт дере-

Збереження десятків підпри-

вини або запровадження експортного мита або внутрішнього

ємств галузі. Належне забез-

податку на вирубку лісу для експорту.

печення сировиною вітчизняних деревообробників.

Прийняття закону про внутрішній ринок деревини.

Збільшення частки продукції
з високою доданою вартістю

Скасування ПДВ на імпорт деревообробного обладнання.

– 50-60 дол. на куб.м.

СІЛЬГОСПМАШИНОБУДУВАННЯ
Стимулювання виробництва вітчизняної
сільськогосподарської техніки

Ефект

Впровадження на законодавчому рівні дієвих стимулів для

Формування платоспромож-

розвитку виробництва вітчизняної сільськогосподарської

ного попиту на вітчизняну

техніки, зокрема, виробництва комбайнів і тракторів.

сільгосптехніку. Поглиблення
локалізації виробництва на

Надання компенсації вартості техніки з держбюджету покуп-

території України

цям та лізингоодержувачам для збільшення платоспроможного попиту на вітчизняну сільгосптехніку.

ВИРОБНИЦТВО
ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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Прогнозовані умови законодавства у сфері виробництва
тютюнових виробів
Скасування роздрібного акцизу на тютюнові вироби.

Ефект
Прогнозованість діяльності
виробників тютюнових виро-

Прийняття довгострокових графіків підвищення мінімального

бів, створення сприятливих

акцизу в рамках імплементації європейських директив у сфері

умов діяльності іноземних ін-

оподаткування тютюнових виробів.

весторів в Україні, збільшення
експорту тютюнових виробів

Усунення перешкод розвитку переробки тютюнової сировини

на понад 400 млн. дол.

на території України в готову продукцію.
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АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ
Зниження ставок ввізного мита ЄС на промислові
групи товарів

Ефект
Розвиток вітчизняної автомобілебудівної галузі, залучення
нових інвестицій у розвиток
виробництва, створення
нових робочих місць

Скасування подвійного оподаткування акцизним податком
кузовів для промислового складання моторних

Ефект

транспортних засобів
Підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому
ринку нових автомобілів,
вироблених в Україні

Розвиток індустріальних парків

Ефект

Запровадження дієвих стимулів залучення інвестицій у розви-

Залучення інвестицій у

ток виробництва на території індустріальних парків

створення нових та розвиток
існуючих виробничих потужностей на території України,

Законопроект № Законопроект № 2554а-д
та 2555а-да

розвиток виробництва продукції з високою доданою

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
текстах та інших матеріалах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
Використання будь-якої інформації звіту можливо виключно при посиланні на першоджерело.

вартістю

Запровадження сприятливих умов діяльності інвесторів
у СЕЗ «Закарпаття»

Ефект

Запровадження дієвих стимулів залучення інвестицій у розви-

Розвиток на території СЕЗ

ток виробництва на території індустріальних парків

«Закарпаття» автомобілебудівного кластеру, збільшення іноземних інвестицій у

Законопроект № 2301а

Річний звіт 2016
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ФАРМАЦЕВТИЧНА ГАЛУЗЬ
Захист внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції

Ефект

Захист внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції,

Безперебійне забезпечення

ліквідація штучних бар'єрів та дискримінації вітчизняних ви-

населення ефективними,

робників під час закупівлі ліків за кошти державного бюджету.

економічно доступними та
якісними ліками, збільшення

Запровадження механізму державного замовлення лікарських

частки вітчизняних ліків на

засобів вітчизняного виробництва.

внутрішньому ринку, розвиток
виробництва, зменшення
імпорту, створення нових
робочих місць

НЕДЕРЖАВНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ
Законодавче забезпечення прозорих умов ведення
господарської діяльності у сфері недержавної системи

Ефект

безпеки бізнесу
Стимулювання розвитку підприємництва у сфері майнової

Створення прозорого

безпеки господарювання системи безпеки бізнесу через

регуляторного та ринкового

звільнення від оподаткування ПДВ послуг по захисту фізичних

середовища у сфері охорон-

осіб та майна.

ної діяльності

Лобіювання прийняття проектів законів України «Про захист
осіб та майна» та «Про цивільну зброю та боєприпаси»
(реєстраційний номер 1135-1), «Про саморегулівні організації»
з урахуванням посилення повноважень органів фахового само© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
текстах та інших матеріалах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
Використання будь-якої інформації звіту можливо виключно при посиланні на першоджерело.

регулювання.
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СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Створення ліберального трудового законодавства

Ефект

Спрощення процедури найму та звільнення працівників.
Зменшення державного регуНедопущення зростання та/або скорочення соціальних

лювання трудових відносин

зобов'язань роботодавців.
Зменшення державного та посилення колективно-договірного
регулювання трудових відносин.

Новий Трудовий кодекс

Переведення пільгових пенсій до Пенсійного фонду

Ефект

Скасування зобов'язань роботодавців відшкодовувати пільгові пенсії особам, які працювали у шкідливих та важких умовах

Зменшення витрат для

(зокрема, за списком № 1 та № 2).

підприємств на відшкодування пільгових пенсій.

Впровадження стимулів для роботодавців забезпечувати

Сукупна економія – близько

безпечні умови за рахунок додаткового страхового внеску

3 млрд грн.

за шкідливі робочі місця (15% до списком №1 та 7%
за списком № 2).

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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Законопроект №2632

Надання роботодавцям права відносити до витрат
підприємства придбання спецодягу та засобів захисту

Ефект
Зменшення витрат підприємств.
В залежності від галузі та
розміру - від десятків тисяч
до десятків млн грн.

Річний звіт 2016
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Передача зобов’язання зберігати середню зарплату
мобілізованим працівникам від роботодавця

Ефект

до державного бюджету

Законопроект №4006

Заощадження і спрямування
на розвиток підприємств
понад 2 млрд грн.

Надання роботодавцям права бронювати ключових
працівників на особливий період, для відстрочки

Ефект

призову на військову службу
Забезпечення безперебійної
роботи підприємств

Скасування квот і нормативів на працевлаштування
інвалідів та інших категорій

Ефект

Скасування квот на працевлаштування окремих категорій грома-

Отримання роботодавцями

дян: особи з дітьми, звільнені з місць позбавлення волі, молодь,

права вільного найму на

особи передпенсійного віку.

роботу зазначених категорій
громадян

Надання права органам місцевої влади встановлювати, за результатами консультацій з роботодавцями, розмір нормативу на
працевлаштування інвалідів, з урахуванням специфіки місцевого
ринку праці.
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КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
Відповідність компетенцій випускників та працівників
потребам роботодавців

Ефект

Офіційне визнання професійних стандартів як основних

Кваліфікації працівників

документів, що визначають вимоги до кваліфікації працівників.

відповідатимуть потребам

Основний розробник профстандартів – галузеві/професійні

роботодавців. Як наслідок -

ради.

зросте продуктивність праці,
зменшаться витрати на

Забезпечення відповідності стандартів і програм професійної

«донавчання» працівників та

підготовки схваленим роботодавцями професійним стандартам

відшкодування збитків

Ф Е Д Е РА Ц І Я Р О Б О Т О Д А В Ц І В У К РА Ї Н И
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Формування політики підтримки розвитку професійної
підготовки за природничими та технічними спеціальностями

Ефект
Розвиток технологічних
та інноваційних секторів
економіки. Зростання рівня
оплати праці та кількості
високооплачуваних робочих
місць

Розширення можливостей визнання результатів
неформального професійного навчання

Ефект
Збільшення можливостей
для швидкого комплектування кадрів та підтвердження
їх кваліфікації, зменшення
витрат підприємств на
професійне навчання

Забезпечення партнерства роботодавців і навчальних закладів

Ефект

у підготовці та реалізації програм професійного навчання
Запровадження нових форм співпраці

Забезпечення відповідності

компаній і навчальних закладів.

рівня професійної підготовки
випускників навчальних

Впровадження експериментальних програм підготовки

закладів потребам компаній,

кваліфікованих робітників, зокрема, за дуальною системою

зростання ефективності

навчання.

витрат на професійну підго-
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ПОКАЗНИКИ
2016 РОКУ

588 215 326
Звернень

Успішно

Звернень до влади

отримано

вирішених питань

з актуальними
для бізнесу

від українського бізнесу

проблемами або
рекомендаціями
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до законодавства

18

1670 350

Публічних звернень

Нормативно-правових

Підприємств,

Федерації

актів пройшли

з якими налагоджено

до вищого

експертизу в Федерації

сталий зв’язок

керівництва країни

у 2016 році

ПОКАЗНИКИ 2016 РОКУ

26,6
млрд. грн.

стільки коштів вдалось заощадити бізнесу за звітний період
завдяки активній діяльності Федерації

9

регіонів
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керівництво та експерти Федерації
відвідали з робочими візитами –
Дніпро, Харків, Кропивницький,
Херсон, Житомир, Одесу, Черкаси,
Київську область (м. Миронівка),
Ужгород.

4302

9

країн світу

керівництво та експерти Федерації
відвідали з робочими візитами,
бізнес-делегаціями або в рамках
міжнародних навчальних програм –
Бельгія, Італія, Німеччина, Ірландія,
Швейцарія, Болгарія, Китай,
Польща, Латвія.

92%

з них позитивні
та конструктивні

згадування в пресі
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2

ЗАХОДИ
ТА ЗНАКОВІ ПОДІЇ

Організовані Федерацією заходи та заходи за участі
представників Федерації на зовнішніх майданчиках

Організовані

Заходи за участі представників Федерації на зовнішніх

Федерацією заходи

площадках (з урахуванням участі представників Федерації у засіданнях Кабінету Міністрів та урядових комітетів, а також враховуючи постійну роботу експертів
ФРУ в засіданнях парламентських комітетів, робочих
групах при ЦОВ)

814

60

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
текстах та інших матеріалах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
Використання будь-якої інформації звіту можливо виключно при посиланні на першоджерело.

За напрямками
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404

Зустрічей, на яких розглядалась
економічна тематика

207

Зустрічей, на яких розглядалась тематика
соціально-трудових відносин, питання
розвитку та формування трудового потенціалу

115

Зустрічей з бізнесом

52

Міжнародних візитів

36

Зустрічей високого рівня

ЗАХОДИ ТА ЗНАКОВІ ПОДІЇ

Зустрічі з бізнесом
в регіонах

У 2016 році керівництво та експерти Федерації роботодавців України здійснили
16 візитів до 9 регіонів України. Разом із
бізнесом, місцевою владою, експертами
та журналістами ми влаштовували промислові тури, відкривали нові виробничі лінії і
підприємства, провели цікаві презентації та
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змістовні дискусії, наради і круглі столи.
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Знакові події

11

Представники ФРУ обговорили у Брюсселі з радником
торгівельного комітету Єврокомісії високого рівня
Петером Балашем виклики та проблемні питання
для української економіки в рамках дії поглибленої та
всеосяжної Угоди про вільну торгівлю між Україною та
ЄС. Федерація, зокрема, ініціювала початок проведення процедури перегляду Євросоюзом експортних квот
для продовольчих товарів з України.

лютого

12
лютого

ФРУ спільно із найвпливовішою бізнес-асоціацією Євросоюзу
BUSINESSEUROPE ініціювала проведення консультацій між
українськими та європейськими галузевими об’єднаннями бізнесу
з розширення виробничої співпраці. Підтримка BUSINESSEUROPE
проведення цих консультацій достатньо важлива, адже на сьогоднішній день це об'єднання представляє інтереси 39 національних
бізнес-організацій в 33 європейських країнах. Федерація плідно
співпрацює з BUSINESSEUROPE починаючи з 2010 року.
В РАМКАХ

ПЛАНУ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ФРУ презентувала План модернізації України на Українському форумі бізнесу, що об'єднав ділову спільноту з
усієї України. Захід зібрав майже тисячу представників
бізнесу, які консолідувалися заради економічного зростання держави.

18
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березня

В РАМКАХ

ПЛАНУ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ФРУ підписала Меморандум про співпрацю з парламентськими
фракціями та групами. Мета укладеного Меморандуму –

1
квітня

Ф Е Д Е РА Ц І Я Р О Б О Т О Д А В Ц І В У К РА Ї Н И

спільна розробка плану дій подолання економічної кризи
в країні, боротьба з корупцією. Федерація роботодавців представила своє бачення співпраці в рамках цього Меморандуму
і презентувала ініційований ФРУ та розроблений провідними
світовими та українськими експертами і науковцями План
модернізації України.
В РАМКАХ

ПЛАНУ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

32
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7
квітня

ФРУ виступила підписантом від сторони українських роботодавців Меморандуму про реалізацію Програми гідної
праці для нашої країни на 2016-2019 роки. Підписанням
зазначеного документу Міжнародна організація праці,
український уряд, всеукраїнські об'єднання роботодавців
і профспілок висловили бажання співпрацювати з метою
просування та сприяння забезпеченню гідної праці в
нашій країні. Окремо у Програмі відзначений такий стратегічний напрямок Програми як формування сприятливого середовища для сталого розвитку підприємств.

Керівництво ФРУ зустрілось з Президентом України
Петром Порошенком та Прем’єр-міністром України
Володимиром Гройсманом.

28
квітня

ФРУ презентувала План модернізації України на щорічній конференції Міжнародної організації праці.

20
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червня

30
червня
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ФРУ разом з 14 об'єднаннями бізнесу Азербайджану,
Білорусі, Болгарії, Вірменії, Греції, Естонії, Казахстану,
Латвії, Литви, Польщі, Російської Федерації, Румунії
та Угорщини у столиці Болгарії м. Софія підписали
Декларацію про підтримку багатосторонньої Угоди
про автоматичний обмін фінансовою інформацією
(Багатостороння CRS угода) та протидію тіньовим
схемам бізнесу. На сьогодні до Угоди CRS вже приєдналося 94 країни, серед яких 24 офшорні юрисдикції.

33
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Знакові події

У найбільшому та найстарішому політичному фонді
Німеччини – Фонді ім. Фрідріха Еберта ФРУ презентувала німецьким політикам та експертам План
модернізації України.

6
липня

В РАМКАХ

ПЛАНУ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Уряд, роботодавці та профспілки підписали Генеральну угоду, яка визначає трудову та соціальну
політику України на наступні два роки.

23
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серпня

30
вересня

У Бундестазі голова Ради Федерації роботодавців
України Дмитро Олійник обговорив з німецькими
політиками та експертами інструменти для реалізації
Плану модернізації України. Документ передбачає
залучення понад 300 мільярдів доларів інвестицій в
економіку України після проведення комплексних
реформ. Суттєву підтримку Плану модернізації надають голова Німецько-української парламентської
групи у Бундестазі Карл-Георг Вельманн та колишній
міністр фінансів Німеччини Пеєр Штейнбрюк. Вони
ще у березні 2015 року підтримали ініціативу ФРУ
розробити План модернізації України.

В РАМКАХ

ПЛАНУ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
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11
жовтня

23

За ініціативи ФРУ, Кабінет Міністрів України створив
Національний комітет з промислового розвитку
України – головну площадку для взаємодії уряду та
бізнесу в питанні розвитку конкурентоспроможного
національного виробництва. Очолив новостворений
комітет Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Заступником голови Комітету - виконавчим
директором став заступник Голови ФРУ, почесний
президент ІГ «УПЕК» Анатолій Гіршфельд.

Президент Національної академії наук України,
академік Борис Патон та голова Ради ФРУ Дмитро
Олійник підписали Угоду про усестороннє та
взаємовигідне співробітництво. Науковці та
бізнес разом впроваджуватимуть перспективні
науково-технічні розробки і передові технології на
виробництвах.

листопада
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ФРУ та «Український дім» в Китаї підписали у Пекіні
Угоду про співробітництво, відповідно до якої зобов’язались спільно сприяти українським та китайським
бізнесменам налагоджувати двосторонні зв'язки та
просувати інвестиційні проекти.

28
листопада

Річний звіт 2016

Бізнес-делегація від ФРУ обговорила розвиток українсько-китайського співробітництва з найбільшим
бізнес-об’єднанням Піднебесної – Конфедерацією
підприємців Китаю, яка об'єднує понад 545 тисяч
компаній у всіх галузях економіки.

35
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ТЕНДЕНЦІЇ
ЗВЕРНЕНЬ БІЗНЕСУ

ТОП-10 ключових проблем бізнесу за звітний період

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
текстах та інших матеріалах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
Використання будь-якої інформації звіту можливо виключно при посиланні на першоджерело.

Податкові питання

157

Валютне регулювання
(валютні обмеження)

74

Відсутність відповідальності чиновників
за незаконні рішення або бездіяльність

70

Зміни до законодавства

69

Дії органів місцевого самоврядування

58

Зростання тарифів на перевезення,
енергоносії

40

Проблеми тарифних/нетарифних
обмежень у ЗЕД

36

Дії правоохоронних органів

31

Дозволи та ліцензії

28

Митні питання

9

ЗАГАЛОМ
БУЛО ОТРИМАНО

588
ЗВЕРНЕНЬ ВІД БІЗНЕСУ

ТЕНДЕНЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ БІЗНЕСУ

Розподіл по предметах звернень

Податкові питання

Затримка повернення ПДВ
Перевірки фіскальними органами
Електронне адміністрування ПДВ
Переплати з податків
Кримінальні або адміністративні провадження проти бізнесу з
боку ДФС
Неоднозначність тлумачення податкового законодавства
Нерівні умови оподаткування
Інші питання

Валютне регулювання
(валютні обмеження)

Скорочення строків повернення валютної виручки
Обов’язковий продаж валютної виручки
Адміністративні заборони щодо виведення валютних коштів
(виплати дивідендів, погашення кредитів, тощо)
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Відсутність
відповідальності чиновників
за незаконні рішення
або бездіяльність

Зміни до законодавства

Дії органів місцевого
самоврядування

Виділення земельних ділянок
Торговельні правила та дозволи
Комерційні суперечки
Інші дії
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Розподіл по предметах звернень

Зростання тарифів
на перевезення, енергоносії

Проблеми
тарифних/нетарифних
обмежень у ЗЕД

Замалі квоти на експорт окремих товарних позицій до ЄС
Високі тарифні позиції при експорті окремих товарів до ЄС
Проблеми, пов’язані з взаємними перевезеннями з Російською
Федерацією та із транзитом до Казахстану і Киргизстану
Проблеми, пов’язані з торгівлею з Російською Федерацією
Дискримінація українських виробників через значні обсяги
тіньового імпорту

Дії правоохоронних
органів

Безпідставні порушення кримінальних проваджень проти
бізнесу
Процесуальні зловживання
Бездіяльність правоохоронних органів
Безпідставні втручання правоохоронних органів в ЗЕД
«Замовні» кримінальні провадження
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Дозволи та ліцензії

Збільшення кількості видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню
Тривалий строк отримання дозволів
Необгрунтовані перевірки ліцензіатів

Митні питання

Митне оформлення (затримка, відмова)
Оцінка митної вартості
Інші питання
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ТОП-10 державних органів,
на які бізнес скаржився найбільше за звітний період
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10%

20%

30%

40%

Державна фіскальна служба

35

Національний банк України

19

Державна служба України
з надзвичайних ситуацій

10

Органи місцевого самоврядування

9

Прокуратура України

7

Міністерство екології
та природних ресурсів України

7

Служба безпеки України

4

Державна служба України з питань праці

4

Державна архітектурна будівельна
інспекція

3

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

2
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Профіль бізнесу, що звертався до Федерації

СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ

Найбільше звернень до Федерації за звітний період надійшло від бізнесу та бізнес-об’єднань,
що представляють машинобудування, АПК, хімічну галузь, транспортну сферу та інфраструктуру, медичну та мікробіологічну промисловість, металургію, будівництво, харчову промисловість, ПЕК, легку промисловість.

4%

3%

Легка
промисловість

5%
ПЕК

Інші

21%

Машинобудування

7%
Харчова
промисловість

14%
7%

АПК

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
текстах та інших матеріалах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
Використання будь-якої інформації звіту можливо виключно при посиланні на першоджерело.

Будівництво

8%
Металургія

9%

Медична та
мікробіологічна промисловість
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12%
Хімічна
галузь

10%

Транспортна сфера та
інфраструктура

40
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ БІЗНЕСУ

РОЗМІР БІЗНЕСУ

45%

Великий

91%

28%

Компанії
з іноземними
інвестиціями
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46%

Середній

9%

Малий

бізнесу, що звертається до Федерації
представляє великий та середній бізнес

КАПІТАЛ

72%

Національний
бізнес

41

4

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Скільки зекономив бізнес у 2016 році
завдяки активній діяльності Федерації

26,6

ФІНАНСОВИЙ ЕФЕКТ

Щонайменше

23,2
млрд грн.

1,7

млрд грн.

Врегулювання питання щодо виключення з Правил пожежної
безпеки норми, що зобов’язує підприємства та установи за
власний рахунок встановлювати у своїх електрощитових та
групових електрощитках автономні системи пожежогасіння
(враховуючи тільки великі та середні підприємства, з розрахунку
- 1 електрощитова на одному підприємстві).

Щонайменше

1,5

млрд грн.

Повернуто ПДВ та переплат з податку на

Недопущення запровадження антиконкурентних заходів до іноземних інвесторів.

прибуток.
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млрд грн. щорічно

Щонайменше

Щонайменше

Майже

150

120

5

млн грн.

Вирішення питання
з реєстрацією
ПАТ”Черкасиобленерго”
податкових накладних
в Єдиному реєстрі
податкових накладних
від підприємств-покупців
електроенергії.

млн грн.

Застосування тимчасового понижуючого коефіцієнта до розміру орендної
ставки для цілісних майнових комплексів

млн грн.

Недопущення зупинки
роботи підприємств
внаслідок незаконного
позбавлення ліцензії.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Понад

6
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млрд грн.

зможе додатково зекономити бізнес,
в разі вирішення питань, які лобіює Федерація

Майже

Щонайменше

3

2,5

млрд грн.

Щонайменше

млрд грн.

500

млн грн.

Зменшення витрат для
підприємств по Україні на
відшкодування пільгових
пенсій, зокрема, за списком №1 і №2.
(* очікуваний ефект)

Повернення державі
зобов'язання компенсувати середню заробітну
плату мобілізованим
працівникам.
(* очікуваний ефект)

Розробка та запровадження в Україні статусу
Уповноваженого економічного оператора.
(* очікуваний ефект)

Майже

Щонайменше

Щонайменше

200

млн грн.

Скасування невиправданих штрафів за порушення роботодавцем законодавства про працю.
(* очікуваний ефект)

100

млн грн. щорічно

Недопущення збільшення
фінансового навантаження на вантажовідправників
і судновласників у
морських портах.

5

млн грн. щорічно

Скасування невиправданих штрафів за порушення роботодавцем законодавства про працю.

(* очікуваний ефект)

(* очікуваний ефект)

* Очікуваний ефект – питання знаходиться ще в роботі
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ЗВ’ЯЗКИ
З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Комунікації
За 2016 рік

4302

згадування ФРУ, її проектів та експертів

92%

з них конструктивних

1900
ТБ
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www

у ЗМІ за даними Контекст-Медіа.
Жодного проплаченого!

та позитивних згадувань

згадувань
про План модернізації України

438

217

на ТБ

на радіо

2048

1599

в інтернет та друкованих ЗМІ

у регіональній пресі

30

18

публічних заходів

прес-релізів та звернень
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ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Інформаційно-аналітичних

дайджестів ФРУ

“Голос Бізнесу”

26
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Сайт

fru.org.ua

У 2016 році
наш сайт відвідало
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43 104
унікальних
користувачів

Вони переглянули
сторінки сайту

63%

173 865

з них
повертаються
на сайт

На сайті опубліковано

403

разів,
згідно з google analytics

авторських
матеріалів
департаменту
комунікацій ФРУ
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Соціальні мережі

www.facebook.com/UkrainianEmployers

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

7620
користувачів

23%
читачів
45-54 роки
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47%

53%

32%
читачів
35-44 роки

28%

читачів
25-34 роки
Жодних платних або рекламних інструментів у 2016 році ФРУ не використовувала, а
лише концентрувалася на змістовному, цікавому та якісному контенті.
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Медіа

Наші експерти надали коментарі та інтерв’ю
провідним національним ЗМІ:
«NewsOne», «Интер», «UA:Перший», «112 Украина», «1+1», «Украина», «ICTV», «СТБ»,
«Еспресо», «Ера», «Киев», «Перший діловий», «24-й», «UBR».
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Аргументы и факты (Украина), Апостроф, AgroPolit.com, Бизнес, Вести, Вечерние вести,
Голос України, Деловая столица, Зеркало недели, HUBs, Realist, КП в Украине, Обозреватель,
Рабочая газета, Сегодня, Труд в Украине, Україна Бізнес Ревю, Факты и комментарии, Forbes,
Власть денег, Компаньон, Деньги, Новое время, Фокус, Кореспондент, Урядовий кур’єр,
Finance.ua, Минпром, Деловая столица, Капитал, Телеграф, 2000, РИА Новости Украина,
Судебно-юридическая газета, Роботодавець.
РБК-Украина, Інтерфакс-Україна, Економічна правда, Українська правда, Українські новини,
УНІАН, РИА-Новости.
У 2016 році ми співпрацювали з міжнародними виданнями:
Bloomberg, The Guardian, Kiev Post, BBC, DW, Kurier, ТАСС.
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ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Корпоративні комунікації

ФРУ активно сприяє висвітленню діяльності
підприємств та асоціацій-членів, зокрема
УПЕК (Лозовські машини)
Гідросила груп
Херсонські комбайни
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Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод
Українська таксомоторна асоціація
Укрлегпром
Укравто
Федерація роботодавців Харківської області
Федерація роботодавців Кіровоградської області
Обласне об’єднання організацій роботодавців «Закарпаття»
Федерація металургів України
Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України
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Постійні інформаційні партнери,
які висвітлюють діяльність членів ФРУ

ТБ

Телебачення

Інформаційні агентства
та інтернет-ЗМІ

Телеканал «Інтер»

Інформаційне агентство «Українські новини»

Телеканал «112-Україна»

Інформаційне агентство «РБК»

Телеканал «NewsONE»

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна»
Сайт «Економічна правда»
Сайт «Подробности»
Сайт «Кореспондент»
Сайт «Комментарии»
Сайт «Фокус»
Сайт «Сегодня»
Сайт «HUBs»

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
текстах та інших матеріалах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
Використання будь-якої інформації звіту можливо виключно при посиланні на першоджерело.

Друковані видання

Радіо

Журнал «Кореспондент»

Радіо «Вести»

Журнал «Фокус»

Радіо «Ера»

Газета «Бизнес»

Радіо «Голос столиці»

Департамент інформаційної політики ФРУ відкритий до співпраці з підприємствами та асоціаціями-членами ФРУ та готовий максимально сприяти висвітленню у ЗМІ їх діяльності
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