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Шановні друзі, колеги та партнери!
Ви тримаєте в руках Звіт Федерації роботодавців України за 2017 рік. Цей рік не був легким,
але ми з Вами багато що змогли зробити. Про це Вам розкажуть цифри та факти, наведені
в документі. Але я, звертаючись особисто до кожного з Вас, хочу сказати про інше.

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

У НАС НЕМА ЧАСУ!
Світ навколо нас змінюється надзвичайно
швидко. Це світ глобальний, світ сучасних ідей
та економік. Держави конкурують між собою ще
жорсткіше, ніж бізнес-корпорації. Конкурують
за нові технології, за інвестиції, за сировину, за
додану вартість, за талановитих та працьовитих
людей. На жаль, у цій конкурентній боротьбі ми
поки що програємо. Наша країна потребує
великих змін, щоб мати змогу на рівних розвиватися та працювати в цьому сучасному світі.
І в нас нема часу, щоб очікувати на ці зміни.
Адже ми втрачаємо Україну. Кожного дня тисячі
розумних та здібних людей залишають її,
шукаючи кращої долі. З ними зникають кадровий потенціал, конкурентоспроможність нашої
економіки та можливості для її розвитку.

Україна потребує змін не тільки в десятках
розроблених стратегій та дорожніх карт, а,
перш за все, в реальному житті. І, якщо не буде
швидких інституціональних і економічних
реформ та дій, погоджених з бізнесом і суспільством, матимемо катастрофічні наслідки.

Які ключові напрямки необхідних змін
ми бачимо?
Вважаю, що Україна з її надзвичайним потенціалом та економічними традиціями має всі
умови для того, щоб стати новим промисловим
кластером – надзвичайно привабливим для
іноземних інвесторів. Для цього необхідно
змінити структуру економіки та створити нову
модель інтеграції України в сучасний глобаль-

ний простір, виграти боротьбу за інвестиції і
зробити привабливими умови виробництва
саме в Україні в порівнянні з іншими країнами.
Ми в своєму «Плані модернізації України» вже
визначили ТОП-200 конкурентних високотехнологічних товарів для зовнішніх ринків. Наразі
маємо скласти подібний перелік товарів для
внутрішнього споживання, які створять мультиплікаційний ефект для економіки, особливо
групи товарів, які будуть затребувані під час
реалізації інфраструктурних проектів державою.
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Досить перетворюватися на сировинний
придаток більш розвинених країн. Для цього
необхідно зламати ганебну тенденцію, що
склалася наразі в нашому експорті. Нам потрібен експорт високотехнологічної продукції з
високою доданою вартістю. Саме тому мають
запрацювати Експортно-кредитне агентство та
Банк розвитку, запрацювати на повну, надаючи
реальне сприяння експортерам. Мають запрацювати в повному обсязі індустріальні парки,
вільні економічні зони, всебічне заохочення
інвесторів.
Необхідно припинити деіндустріалізацію
України. А для цього наша промисловість
потребує чіткої програми розвитку, визначення
державних пріоритетів та стимулів. Ми вже
наслухалися про «вільну руку ринку». Ця «невидима рука» вже привела економіку України в
глухий кут. Нам потрібна видима рука державного протекціонізму. Адже жодна розвинена
країна світу не стала б успішною та конкурентоспроможною без промисловості та підтримки
власного виробника. Невже ми наразі сильніші
за США чи Туреччину, які послідовно та жорстко
захищають свій ринок і компанії? Чому ми не
використовуємо ті дієві інструменти, які успішно використовує весь світ?
Українські гроші мають підсилювати українську
економіку. Саме тому ми проти зовнішніх

запозичень, які не працюють на Україну, а йдуть
на те, щоб купувати імпортну техніку та наймати
іноземні компанії для будівництва нашої інфраструктури. Український врожай мають збирати
українські комбайни, українські автошляхи –
будувати наші працівники та техніка.
В Україні повинна бути сформована політика у
сфері держзакупівель, які мають стимулювати
виробництво товарів в країні, а відповідно –
зайнятість населення.
Ще один надважливий крок на шляху до
розвитку української економіки – неприпустимість тиску на бізнес та боротьба з корупцією.
Саме тому дуже важливо, щоб Верховна Рада
якнайшвидше прийняла законопроект про
Вищий антикорупційний суд в цілому і він почав
працювати на благо держави.
Необхідні структурні реформи – економічні
свободи, захист приватної власності та конкуренції. Реконструкція зношеної інфраструктури
країни має здійснюватися під розвиток нової
структури промисловості та інвестиційний попит.
Маємо зупинити відтік трудових ресурсів з
країни, дати людям робочі місця та гідну оплату
праці.
НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО ПОВЕРНУТИ ВІРУ
ЛЮДЕЙ В УКРАЇНУ!
Саме задля реалізації цієї мети ми розробили
та пропонуємо Вам на затвердження Пріоритети діяльності ФРУ в 2018 році.
Часу дійсно нема, необхідно діяти надзвичайно
швидко, тож ми закликаємо до цього Вас,
наших колег і однодумців.
Адже саме ми сплачуємо податки, створюємо
робочі місця і від наших скоординованих дій
залежить майбутнє України.

З повагою,
Дмитро Олійник
Голова Ради
Федерації роботодавців
України

МІСІЯ. БАЧЕННЯ. ЦІННОСТІ

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

ФРУ представляє інтереси близько
які у сукупності генерують
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і дають роботу понад

8500 підприємств,

70% ВВП України

6 млн. людей.

МІСІЯ

БАЧЕННЯ

ЦІННОСТІ

Встановити в Україні

Консолідація зусиль

Лідерство

кращі практики ведення

бізнесу України, спря-

бізнесу. Допомогти

мованих на поліпшення

українському бізнесу

інвестиційного клімату,

стати одним із творців

розвиток внутрішнього

Незалежність та

процвітаючого суспіль-

високотехнологічного

аполітичність

ства.

виробництва, створен-

Відкритість

ня нових та збереження

Компетентність і

існуючих робочих місць,

відповідальність

підвищення статусу
українських ділових кіл

Етичне ведення бізнесу

в країні і в світі, а також
підтримку балансу
інтересів суспільства,
влади та бізнесу.
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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 91 керівник
галузевих і територіальних організацій бізнесу.
Стратегічне керівництво діяльністю організації
здійснює Президія Ради ФРУ, до складу якої
входять 14 власників великих промислових
підприємств та керівників галузевих об'єднань
бізнесу ключових для України галузей економіки.
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Експертна команда ФРУ складається
з фахівців-професіоналів із значним досвідом
в економіці, фіскальній та митній сфері,
стратегічному управлінні, юриспруденції,
міжнародних відносинах, правовій експертизі,
кризис-менеджменті, соціально-трудових
відносинах, у сфері професійної освіти та
кваліфікацій.

РІЧНИЙ ЗВІТ 2017
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УНІКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ

В УКРАЇНІ

ФРУ – єдине бізнес-об'єднання, експерти якого

За 2017 рік понад 50 історій

беруть участь у всіх засіданнях Кабінету Міні-

успіху з економічних питань

стрів України та урядових комітетів. Це дозво-

загальнонаціонального рівня

ляє на рівні публічного діалогу з Прем'єр-міні-

та

стром та профільними міністрами піднімати

різних галузей економіки.

конкретних

проблем
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найбільш актуальні для бізнесу питання.

ФРУ – бізнес-об'єднання, експерти якого працю-

Протягом 2017 року задово-

ють у складі Експертно-апеляційної ради з

лена 51 скарга підприємців, у

питань ліцензування при Державній регуля-

тому числі, здійснено захист

торній службі. Це унікальний і практично єдиний

інтересів

в Україні орган для досудового вирішення супе-

анулювання ліцензій, з видачі

речок у сфері ліцензування.

та переоформлення ліцензій.

ФРУ – бізнес-об'єднання, експерти якого працю-

Протягом 2017 року захище-

ють у складі Ради з питань державного нагля-

но 801 суб'єкта господарю-

ду та контролю. В рамках роботи цього органу

вання від необгрнутованих

при Державній регуляторній службі здійснюється

позапланових перевірок на

захист компаній від ризику необґрунтованих

час дії мораторію.

з

недопущення

позапланових перевірок за зверненнями фізичних осіб.

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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УНІКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ

Керівництво ФРУ увійшло до складу урядової

За

безпосередньої

робочої групи з питань захисту бізнесу від дій

експертів

недобросовісних правоохоронців. Зазначе-

групою було розроблено, а

ний орган на основі аналізу фактів порушень

Верховною Радою прийнято

слідчими органами прав бізнесу, готує пропози-

важливий Закон №2213-VIII

ції про удосконалення кримінального та кримі-

від

нального процесуального законодавства. До

внесення

складу групи також включено представників

законодавчих

відповідних силових структур – НАБУ, ДФС, Наці-

забезпечення

ональної поліції, СБУ, Генеральної прокуратури.

прав учасників кримінально-

ФРУ

робочою

16.11.2017
змін

участі

р.
до

актів

«Про
деяких
щодо

дотримання

го провадження та інших осіб
правоохоронними органами
під час здійснення досудового розслідування». В законі
врахована пропозиція ФРУ
про присутність адвоката на
всіх стадіях обшуку.

ФРУ - єдине бізнес-об'єднання, керівництво якого увійшло до складу Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств. На основі аналізу фактів порушень прав
інвесторів, незаконного поглинання та захоплення підприємств, порушення
земельного законодавства комісія 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.

Представники членських компаній ФРУ - власники великих промислових підпри© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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Використання будь-якої інформації звіту можливо виключно при посиланні на першоджерело.

ємств в Україні входять до керівного складу Національного комітету з промислового розвитку. Створений в кінці 2016 року Комітет працює у напрямку створення умов для трансформації сировинної структури вітчизняної промисловості у
високотехнологічну індустріальну модель та нарощування виробництва товарів з
високою доданою вартістю.
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УНІКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ

УНІКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ

В СВІТІ

ФРУ – єдине від України бізнес-об'єднання –
повноправний

член

Міжнародної

організації

роботодавців, до якої входять об'єднання бізнесу
з понад 150 країн світу.
В ЦИХ ІНСТИТУЦІЯХ
ПРЕДСТАВЛЯТИ

ФРУ – «голос» українського бізнесу на щорічній
конференції

Міжнародної

організації

праці.

«Всесвітній парламент праці» об'єднує понад

КРАЇНУ
МАЄ ПРАВО

5000 делегатів – представників урядів, робото-

ТІЛЬКИ ОДНА

давців і профспілок – зі 187 держав-членів

ОРГАНІЗАЦІЯ

Міжнародної організації праці. Наша безпосе-

РОБОТОДАВЦІВ

редня участь у цих щорічних конференціях,
дозволяє українським роботодавцям розробляти конвенції та рекомендації, а також встановлювати міжнародні стандарти у сфері праці, зайнятості,

професійної

підготовки,

соціального

забезпечення.

Маємо добрі партнерські відносини з BUSINESSEUROPE – організацією,
© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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яка представляє найбільші бізнес-об'єднання 34 країн Європи.

Наш партнер в Європі – Європейський соціально-економічний комітет,
який інтегрований в структуру управління Євросоюзом.

Співпрацюємо з об'єднаннями бізнесу різних країн світу.

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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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.
Членство в Комітетах чітко регламентується і можливе тільки за умови сплати членського внеску.

У СКЛАДІ ФРУ ПРАЦЮЮТЬ КОМІТЕТИ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:

З РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВОСТІ

РОБОЧІ ГРУПИ





Державні закупівлі
Промисловий розвиток
Технічне регулювання
Виробничі інновації

З ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ
ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ
ТА ПРАВ ВЛАСНОСТІ

НАДРОКОРИСТУВАННЯ

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

МИТНИЙ

СТРАТЕГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ
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1
ПОКАЗНИКИ 2017 року

755

Звернень отримано
від українського
бізнесу

295

Успішно вирішених питань

448

Звернень до влади з актуальними для економіки
та бізнесу проблемами або рекомендаціями
до законодавства

1747
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112
10

Нормативно-правових актів
пройшли експертизу в Федерації

Нових підприємств долучилося до Федерації
через роботу в комітетах

Об'єднань приєдналось до Федерації

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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ПОКАЗНИКИ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

понад

10
млрд грн.

12
регіонів

10
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країн світу

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

Керівництво та експерти Федерації
відвідали з робочими візитами – Черкаси,
Харків, Полтаву, Суми, Кропивницький,
Херсон, Миколаїв, Одесу, Рівне,
м. Кам'янське (Дніпропетровської обл.),
Запоріжжя, Луцьк

Керівництво та експерти Федерації
відвідали з робочими візитами,
бізнес-делегаціями або в рамках міжнародних навчальних програм – Бельгію,
Італію, Німеччину, Польщу, Швейцарію,
Естонію, Молдову, Туреччину, Францію,
Португалію.

4850 97%
згадувань
в пресі
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На початку року ми визначаємо основні
пріоритети нашої діяльності на рік.
У 2017 році вони стосувалися:

фіскальної політики

сфери дерегуляції

експортно-імпортних операцій

торгівлі з Європейським Союзом

монополій

державних закупівель

соціально-трудових відносин
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кадрового потенціалу для промисловості

найбільш актуальних для різних галузей економіки питань
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РЕАЛІЗОВАНО
Як приклад:

1
2

Запроваджено додаткові гарантії захисту бізнесу від зловживань з боку
правоохоронних органів (Закон №7275 «Маски-шоу стоп»)

Запроваджено механізм 20%-ої компенсації аграріям
вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва

Продовжено дію мораторію на експорт деревини

3
4

Відновлено право на отримання спецдозволів без аукціонів
надрокористувачами-власниками виробничих комплексів,
які здійснюють виробництво готової продукції
Збільшено квоти на безмитну поставку деяких українських товарів до ЄС

5
Спрощено порядок здійснення українських інвестицій за кордон

6
Скасовано скорочений термін повернення валютної виручки

7
Зменшено до 50% частку обов’язкового продажу валютної виручки

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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8
Не допущено зростання соціальних зобов'язань роботодавців

9
10

Створено законодавчу основу впровадження сучасних вимог в галузі
рослинництва – прийнято 2 системних закони у сфері безпеки харчових
продуктів та кормів
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ВДАЛОСЯ ДОСЯГТИ
ЗНАЧНИХ ЗРУШЕНЬ У ПРІОРИТЕТАХ
Як приклад:

Скороченні кількості контролюючих органів та їх функцій.
Продовженні мораторію на перевірки

1

З 2012 кількість контролюючих органів зменшена з 70-ти до
57-и.
За пропозицією ФРУ, до проекту Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю) внесено ключові позиції:



встановлюється персональна відповідальність посадових

осіб контролюючих органів за винесення неправомірних або
протиправних рішень, незаконність яких підтверджена рішеннями суду;


2

міністерства позбавляються контрольно-наглядових функцій.

Зменшенні кількості дозволів та/або переведення їх
на декларативний принцип

Уряд прийняв рішення про скасування 102 наказів міністерств,
інших ЦОВВ, що встановлювали регуляторні бар'єри для бізнесу.
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З них, 6 наказів скасовано завдяки активній позиції ФРУ.

3

Скасуванні надмірних штрафів та господарських санкцій
у сфері трудових відносин

До другого читання до законопроекту №6489 внесена пропозиція ФРУ про позбавлення органів місцевого самоврядування
контрольних функцій з перевірки дотримання законодавства
про працю.

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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4

Можливості для отримання підприємствами статусу
авторизованого економічного оператора

У грудні Верховною Радою України зареєстровано оновлену
редакцію законопроекту, що запроваджує інститут авторизованого економічного оператора у відповідності із законодавством
ЄС (реєстр. № 7473 від 29.12.2017). Законопроект підготовлений за активної участі експертів Федерації. Також весь рік наші
профільні експерти активно працювали над розробкою пакету
підзаконних актів, необхідних для початку роботи авторизованого економічного оператора в Україні.

5

Створенні законної основи для «єдиного вікна»
на митниці

Експерти ФРУ взяли активну участь у розробці законопроекту
№7010, який був зареєстрований у парламенті у липні місяці.
Спільно з відповідальними органами виконавчої влади ФРУ
також займається розробкою необхідних змін для повноцінної
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роботи «єдиного вікна» на митниці.

6

Прискоренні початку роботи Експортно-кредитного
агентства в Україні

Після організованого спільно із Комітетом ВР з питань промислової політики та підприємництва круглого столу, та надання
широкого резонансу питанню річного гальмування відповідальними особами з Мінекономрозвитку створення агентства, Уряд
затвердив установчі документи.
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7

Залученні української промисловості
до кооперації з виробниками ЄС

1-2 березня 2017 року у Брюсселі відбулось Перше інавгураційне засідання промислового діалогу високого рівня Україна-ЄС.
В рамках цього заходу, відбулися засідання робочих груп з
питань співробітництва у космічній галузі та з питань промисловості, зокрема, автомобілебудування. ФРУ разом з українськими
виробниками була представлена у цьому Діалозі. Проведення
другого засідання Діалогу Україна-ЄС високого рівня щодо
горизонтальних питань та окремих секторів промисловості має
відбутися 27 березня 2018 року, у Києві.

8

Орієнтації системи державних закупівель
на національних виробників

У першому читанні Верховною Радою прийнятий законопроект
№7206 «Купуй українське, плати українцям». Він передбачає,
що система держзакупівель має надавати чіткі вимоги для
цінових преференцій тим виробникам, що претендують на
складову локалізації – працюють в Україні, наймають на роботу
українців, використовують вітчизняну сировину. ФРУ підтримує
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ідеологію цього законопроекту та активно долучилась до його
доопрацювання.
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Створенні конкурентного середовища у сфері
оборонно-промислового комплексу

9

ФРУ протягом року був розроблений проект Закону України «Про
промислову політику», в якому є окремий розділ «Особливості
промислової політики в оборонно-промисловому комплексі».
Очікуємо на реєстрацію зазначеного законопроекту в Верховній
Раді.

Відповідності компетенцій випускників
та працівників потребам роботодавців

10

ФРУ у співпраці з міжнародними донорами, Міносвіти та Мінсоцполітики ініціювали реформу системи професійних кваліфікацій:



запропонували відповідний розділ до ухваленого у вересні

Закону України «Про освіту»;


Забезпеченні партнерства роботодавців і навчальних
закладів у підготовці та реалізації програм професійного
навчання

11
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ініціювали створення Національного агентства кваліфікацій.



у співпраці з Міносвіти підготували проект Концепції підго-

товки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Дуальна
форма здобуття освіти закріплена в новому Законі України «Про
освіту».


ФРУ разом з членськими підприємствами співпрацює з

Міносвіти та підтримує проекти з впровадження дуальної системи навчання.

РІЧНИЙ ЗВІТ 2017
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3
ТЕНДЕНЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ БІЗНЕСУ

ТОП-10
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КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ БІЗНЕСУ
ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Питання розробки та реалізації фіскальної політики

82

Рейдерські захоплення, інше втручання у ведення
законної господарської діяльності

80

Відсутність відповідальності чиновників
за незаконні рішення або бездіяльність

72

Дії правоохоронних та контролюючих органів

65

Підтримка національного виробництва

62

Зміни до законодавства

58

Зростання тарифів на перевезення, енергоносії

56

Дозволи та ліцензії

35

Дії органів місцевого самоврядування

13

Митні питання

ЗАГАЛОМ БУЛО ОТРИМАНО

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

755

звернень від бізнесу

20

ТЕНДЕНЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ БІЗНЕСУ

РОЗПОДІЛ
ПО ПРЕДМЕТАХ ЗВЕРНЕНЬ

Питання розробки та реалізації фіскальної політики



Зупинка реєстрації податкових накладних



Перевірки фіскальних органів (призначення позапланових перевірок)



Затримка із поверненням ПДВ



Переплати з податків



Кримінальні або адміністративні провадження проти бізнесу з боку ДФС



Неоднозначність тлумачення податкового законодавства



Нерівні умови оподаткування



Інші питання

Рейдерські захоплення, інше втручання у ведення законної господарської діяльності



Зупинка діяльності підприємств, призупинення реалізації інвестпроектів та експорту

внаслідок дій благодійних організацій з сумнівною репутацією


Реєстрація приватними нотаріусами права на майно за неіснуючою адресою



Використання контролюючих та правоохоронних органів для захоплення майна підприємств



Використання процедури публічних закупівель для поглинання підприємства-конкурента



Використання неіснуючих судових рішень для оформлення права на майно підприємств

Відсутність відповідальності чиновників за незаконні рішення або бездіяльність
Відсутність механізму відшкодування шкоди, завданими протиправними діями правоохоронних органів
© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
текстах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
Використання будь-якої інформації звіту можливо виключно при посиланні на першоджерело.



Дії правоохоронних та контролюючих органів



Призначення безпідставних позапланових перевірок бізнесу



Кримінальні провадження проти бізнесу



Проведення обшуків та інших слідчих дій в інтересах конкурентів (рейдерів) та благодій-

них організацій з сумнівною репутацією



Блокування рахунків підприємств
Недопущення адвокатів до місця проведення обшуків

РІЧНИЙ ЗВІТ 2017
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ БІЗНЕСУ

Підтримка національного виробництва


Відсутність дієвих інструментів підтримки національного виробництва



Неузгодженість процесів імплементації європейського законодавства з можливостями

національної промисловості


Відсутність механізмів стимулювання експорту



Необхідність надання пріоритету вітчизняним виробникам в рамках державних закупівель



Відкритість внутрішнього ринку для імпорту

Зміни до законодавства

Зростання тарифів на перевезення, енергоносії



Непрозоре та економічно необґрунтоване зростання тарифів на вантажні перевезення



Ринкова неврегульованість вартості власних вагонів ПАТ «Укрзалізниця» та приватних

операторів при залізничних перевезеннях


Зростання ціни на природний газ для промисловості



Гальмування відповідальними центральними органами виконавчої влади впровадження

в Україні обліку споживачами природнього газу за його теплотворною спроможністю
(калорійністю)


Різна величина тарифів по областях України на нестандартне приєднання суб’єктів

господарювання до електромережі

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

Дозволи та ліцензії



Безпідставні відмови у видачі дозвільних документів



Необґрунтовані перевірки ліцензіатів

Дії органів місцевого самоврядування



Торговельні правила та дозволи



Комерційні суперечки



Використання органів місцевого самоврядування для тиску на бізнес



Інші дії

Митні питання

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ БІЗНЕСУ

ТОП-10

ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ,
НА ЯКІ БІЗНЕС СКАРЖИВСЯ НАЙБІЛЬШЕ

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

ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
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26%

Міністерство фінансів та Державна фіскальна служба

18%

Правоохоронні органи та органи прокуратури

13%

Міністерство юстиції

10%

Органи місцевого самоврядування

8%

Державна служба України з питань праці

8%

Міністерство аграрної політики та продовольства

6%

Державна служба геології та надр

5%

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

4%

Державні підприємства

2%

Міністерство регіонального розвитку

23

ТЕНДЕНЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ БІЗНЕСУ

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, медичну та мікробіологічну промисловість, будівництво, металургію, харчову промисловість, транспортну сферу та інфраструктуру, хімічне
виробництво, приватних підприємців, оборонно-промисловий комплекс.

20%

15%

Машинобудування

АПК

11%

9%

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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Будівництво

6%

Металургія

6%

Транспортна сфера та інфраструктура

Хімічне виробництво

4%

3%

ОПК

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

13%

Медична та мікробіологічна
промисловість

8%

Харчова промисловість

5%

Приватні підприємці

Інші

24

ТЕНДЕНЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ БІЗНЕСУ

Розмір бізнесу

42%
Великий

91%

49%
Середній

9%
Малий

бізнесу, що звертається до Федерації
представляє великий та середній бізнес

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

Капітал

Компанії
з іноземними
інвестиціями

Національний
бізнес

26%

74%

РІЧНИЙ ЗВІТ 2017
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4
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Скільки зекономив бізнес
у 2017 році завдяки активній
діяльності Федерації

ФІНАНСОВИЙ ЕФЕКТ
понад

10
млрд грн

4

Скасування заборони на виробництво та
використання хризотилового азбесту

3

Введення антидемпінгових заходів на імпорт
російських мінеральних добрив, внаслідок
чого свою роботу в Україні змогли відновити
підприємства з виробництва мінеральних
добрив

1.5

Повернуто ПДВ та переплат з податку на
прибуток, а також розблоковано податкових
накладних

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

млрд грн

млрд грн

млрд грн
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

700
млн грн

Затвердження постанови Уряду про право
отримання виробниками будівельних
матеріалів спеціальних дозволів на
користування надрами без аукціону

550

Затвердження Урядом механізму 20%-ої
компенсації аграріям вартості вітчизняної
сільгосптехніки

млн грн

115
млн грн

100
млн грн

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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65

Недопущення зупинки підприємства через
призупинення застосування спеціальної
санкції у сфері зовнішньоекономічної
діяльності

Вирішення питання з наданням дозвільної
документації для введення об'єктів
соціальної інфраструктури підприємства в
експлуатацію

Захист інтересів членів Федерації в
антидемпінгових розслідуваннях

млн грн

3

Недопущення проведення
необгрунтованих позапланових перевірок

млн грн

РІЧНИЙ ЗВІТ 2017
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

понад

20

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

млрд грн

12.4

млрд грн

Розробка законодавчої основи для
функціонування «єдиного вікна» на
українській митниці для міжнародної
торгівлі [вигода від впровадження проекту]

(* очікуваний ефект)

Майже

3.5

Зменшення витрат для підприємств по
Україні на відшкодування пільгових пенсій,
зокрема, за списком №1 і №2

млрд грн

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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(* очікуваний ефект)

Щонайменше

2.5

Повернення державі зобов'язання
компенсувати середню заробітну плату
мобілізованим працівникам

млрд грн
(* очікуваний ефект)

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Майже

700
млн грн

Щонайменше

500
млн грн

Щонайменше

450
млн грн

Недопущення підняття ціни на спирт
державною монополією «Укрспирт»

(* очікуваний ефект)

Оптимізація витрат підприємств на засоби
захисту працівників

(* очікуваний ефект)

Спрямування коштів ПДВ за імпортоване
для модернізації підприємств обладнання
та розстрочених до сплати на 24 місяці в
якості короткотермінових інвестицій для
розширення виробництва

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

(* очікуваний ефект)

Майже

305
млн грн

РІЧНИЙ ЗВІТ 2017

Скасування невиправданих штрафів за
порушення роботодавцем законодавства
про працю

(* очікуваний ефект)
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5
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

площадках (з врахуванням участі представників Федерації у

заходи

засіданнях Кабінету Міністрів та урядових комітетах, а також
враховуючи постійну роботу експертів ФРУ в засіданнях
парламентських комітетів, робочих групах при ЦОВ)

61

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
текстах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
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ЗА НАПРЯМКАМИ

880
413

Зустрічей, на яких розглядалась
економічна тематика

260

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

136

Зустрічей з бізнесом

36

Міжнародних візитів

35

Зустрічей високого рівня

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

30

ЗАХОДИ ТА ЗНАКОВІ ПОДІЇ

ЗУСТРІЧІ З БІЗНЕСОМ
В РЕГІОНАХ

У

2017

році

керівництво

та

експерти Федерації роботодавців
України здійснили 18 візитів до 12
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

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
текстах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
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14

Керівництво ФРУ взяло участь
у 15-ій щорічній конференції найбільшого
польського бізнес-об’єднання
«Роботодавці Польщі».

січня

3
лютого

15
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ФРУ виступила одним із господарів міжнародної дискусії, що була присвячена
економічному співробітництву України та
Великобританії і проходила у київському
офісі Sigma Bleyzer Ukraine.

ФРУ спільно з Міносвіти домовилася про
розробку дорожньої карти з розвитку
системи дуальної підготовки інженерних
кадрів для реального сектору економіки.
Така домовленість була досягнута під час
проведеного в Федерації роботодавців
України круглого столу: «Система вищої
дуальної освіти в Німеччині та її досвід для
України». Участь у заході взяли Міністр
освіти і науки України Лілія Гриневич,
перший заступник міністра Володимир
Ковтунець, керівництво провідних вищих
навчальних закладів України, які вже мають
досвід впровадження дуальної форми
навчання, німецькі експерти з організації
дуальної вищої освіти, власники та керівники провідних українських підприємств.
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ФРУ представила український бізнес на
засіданні Діалогу Україна-ЄС високого рівня
щодо горизонтальних питань та окремих
секторів промисловості. Українська делегація
на чолі з Першим віце-прем'єр міністром-Міністром економічного розвитку і торгівлі
Степаном Кубівим та заступником Міністра
економрозвитку-Торговим представником
Наталією Микольською перебувала у Брюсселі, де провела діалог щодо горизонтальних
питань та окремих секторів промисловості з
європейськими високопосадовцями та
найбільшими бізнесовими і промисловими
об'єднаннями ЄС.

Зустріч ФРУ з заступником міністра
економрозвитку – Торговим представником Наталією Микольською. Відбулась на
платформі Комітету ФРУ з підтримки
експорту та залучення інвестицій. Обговорили секторальні пропозиції до Експортної
стратегії України – дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі України на
найближчі 4 роки.

ІІ Український форум бізнесу. Захід об'єднав ділову спільноту України у прямому
діалозі з Прем’єр-міністром України і
топ-менеджментом державних органів
влади. Співорганізаторами Форуму є
об'єднання української бізнес-спільноти:
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів
України, Федерація роботодавців України,
Торгово-промислова палата України,
Українська бізнес ініціатива, Український
союз промисловців і підприємців.
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травня
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Керівництво ФРУ підписало Угоду про
співпрацю з Пенсійним Фондом України.
Документ передбачає спільну діяльність у
сферах організаційної, аналітичної,
законотворчої роботи, інформаційного
забезпечення страхувальників та
застрахованих осіб у сфері
загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування. В епіцентрі
співпраці також питання взаємодії
підприємств та Пенсійного фонду, зокрема,
в частині відшкодування підприємствами
витрат на виплату пільгових пенсій за
списками 1 і 2.

Робоча зустріч керівництва та експертів
ФРУ з місією МВФ. Сторони обмінялися
думками щодо економічного становища
України, проводимих реформ та
перспектив виходу з соціально-економічної
кризи.

Партнерська зустріч лідера Федерації
роботодавців України Дмитра Олійника з
головою київського представництва
японської компанії «Сумітомо корпорейшн»
Йосікі Ямамото. До «Сумітомо» входять
компанії фінансового сектору, машинобудування, електротехнічної промисловості,
чорної та кольорової металургії. В Україні
переважно представлена компаніями, які
займаються продажем і технічним обслуговуванням японської дорожньої будівельної
техніки, автомобілів «Тойота» та «Лексус» та
оптовим продажем засобів захисту для
рослин.
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12
липня

27
липня

22

Зустріч ФРУ з Головою Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексієм
Кудрявцевим. На зустрічі відбулась презентація нового електронного сервісу в містобудівній сфері – Декларації про готовність
об'єкта до експлуатації. Обговорювали і
останні новації у сфері регулювання містобудівної та архітектурної діяльності. Також в
учасників наради буде нагода порушити
безпосередньо перед очільником ДАБІ та
керівниками профільних департаментів
проблемні питання ведення бізнесу при
взаємодії з відомством.

ФРУ домовилась з керівництвом Мінприроди та Держгеонадра про те, що будуть
разом удосконалювати законодавство про
надрокористування. Зустріч відбулася на
платформі Комітету ФРУ з питань надрокористування.

Зустріч ФРУ з головою Державної регуляторної служби Ксенією Ляпіною. В епіцентрі
обговорення – скасування заборони
виробництва та використання азбесту.
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20
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Відкриття міжнародної агропромислової
виставки у Кропивницькому AgroExpo, що
увійшла в десятку найбільших агропромислових виставок Європи. Федерація роботодавців України організувала і провела
дискусію «Розвиток вітчизняного машинобудування для новітніх технологій». Участь у
дискусії взяли провідні виробники сільськогосподарської техніки, аграрії, представники МінАПК та експерти.
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Федерація роботодавців України урочисто
відсвяткувала своє 15-річчя.
Цей маленький ювілей разом з нами
святкували друзі та партнери – власники і
топ-менеджмент підприємств, керівники
бізнес-об'єднань, міжнародні та соціальні
партнери, представники влади в Україні.
Кожен з них зробив свій внесок у роботу та
розвиток Федерації за минулі 15 років.

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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Напередодні святкування 15-річчя
Федерація роботодавців України визначила
дев'ять підприємств-лідерів бізнесу в
України. В якості критеріїв бралися
динамічність, інноваційність, спроможність
виготовляти високоякісну продукцію з
високою доданою вартістю, а також
відповідальне ставлення до свого бізнесу.
Ці підприємства- переможці формують
виробничий імідж України.

РІЧНИЙ ЗВІТ 2017
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Зустріч з Надзвичайним і Повноважним
Послом Королівства Швеція паном Мартіном Хагстрьомом. У дружній атмосфері,
разом з паном послом, топ-менеджментом
працюючих в Україні шведських корпорацій, керівництвом та експертами ФРУ
обговорювалось впровадження енергозберігаючих програм та шведський досвід
соціального діалогу, питання експорту
української високотехнологічної продукції,
україно-шведська промислова кооперація,
технологічне переоснащення українських
підприємств.

Зустріч з делегацією China National
Complete Engineering Corporation – Китайської національної комплексної інженерної
корпорації. В епіцентрі обговорення –
співпраця в галузі енергетики, надрокористування, сільгоспмашинобудування та
інших галузях економіки.

Знайомство з досвідом кваліфікаційних
агентств Франції і Португалії. Метою
робочого візиту було вивчення досвіду
реформування системи кваліфікацій цих
країн, а також підготовка спільних з
соціальними партнерами пропозицій щодо
утворення та функціонування Національного агентства кваліфікацій в Україні.
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Презентація комплексного дослідження:
«Створення сприятливого середовища для
сталого підприємництва в Україні», проведеного Українським центром соціальних
реформ за підтримки Міжнародної організації
праці та Федерації роботодавців України.
Проаналізовано 17 чинників, що сприяють
становленню сталого бізнес-середовища в
економіці, соціальній сфері та довкіллі. В
дослідженні взяло участь 2000 роботодавців –
представників великого, середнього та
малого бізнесу з усіх регіонів України (за
винятком окупованих територій).

Зустріч в Києві Голови Ради ФРУ Дмитра
Олійника з Главою Представництва Європейського Союзу в Україні паном Хьюгом
Мінгареллі. Дмитро Олійник підкреслив
важливість продовження Діалогу високого
рівня Україна-ЄС щодо горизонтальних
питань та окремих секторів промисловості
(Горизонтальний діалог Україна – ЄС).

Виступ Голови Ради ФРУ Дмитра Олійника
на бізнес-форумі Level Up Ukraine 2017. У
фокусі виступу лідера ФРУ – стимули, що
дозволять Україні позбутися статусу
експортера робочої сили і сировини та
сприятимуть зміні інвестиційних настроїв
на позитивні.

Прес-конференція, що ознаменувала старт
кампанії в підтримку українськими виробниками законопроекту №7206
«Купуй українське, плати українцям!».

грудня
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ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

КОМУНІКАЦІЇ

За 2017 рік налічується

4850
згадувань ФРУ, її проектів та експертів у ЗМІ
за даними Контекст-Медіа. Жодного проплаченого!
З них

97%
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конструктивних та позитивних згадувань

на ТБ

в інтернет та друкованих ЗМІ

211

3994

на радіо

у регіональній пресі

59

586

Публічних заходів

Прес-релізів та звернень

38

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

25

40

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНІ
ПРОДУКТИ ФРУ

12
Інформаційно-аналітичних
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дайджестів ФРУ «Голос Бізнесу»

Законодавчі акценти тижня,
що минув
Щопонеділка наші члени та партнери,
зранку, за 5-10 хвилин, які можуть
провести за чашкою кави або чаю,
дізнаються про найбільш важливі для
бізнесу правові події в економіці та
промисловості.

РІЧНИЙ ЗВІТ 2017
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САЙТ
FRU.UA

У 2017 році
наш сайт відвідало

50 083

65%
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унікальних
користувачів

з них
повертаються
на сайт

На сайті
зроблено

390

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

181 268
Вони переглянули
сторінки сайту,
згідно
з google analytics

публікацій
авторських матеріалів ФРУ
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СОЦІАЛЬНІ
МЕРЕЖІ

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

9 050

користувачів

НАША АУДИТОРІЯ

42%

27%

жінки

33%

читачів 25–34 роки

читачів 35–44 роки

58%
© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
текстах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
Використання будь-якої інформації звіту можливо виключно при посиланні на першоджерело.

чоловіки

25%

читачів 45–54 роки

15%
інші

Жодних платних або рекламних
інструментів у 2017 році ФРУ не
використовувала, а лише
концентрувалася на змістовному, цікавому та якісному
контенті.

РІЧНИЙ ЗВІТ 2017
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ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

МЕДІА

Наші експерти надали
коментарі та інтерв'ю
провідним національним
та регіональним ЗМІ:

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

Телебачення
«NewsOne», «1+1», «Iнтер»,
«112 Україна», «Еспрессо»,
«Перший діловий»,
«24-й канал»,
«Український бізнес ресурс»,
«ICTV», «Україна»,
«СК-1» (житомирський
телеканал).

Інтернет та друкованні ЗМІ
«РБК-Украина»,
«Інтерфакс-Украина»,
«Економічна правда», «УНІАН»,
«Українські новини»,
«AgroPolit.com», «Бизнес»,
«Новое время.Бизнес»,
«VOXconnector», «HUBs»,
«Обозреватель», «Сегодня»,
«Факты и комментарии», «Фокус»,
«Кореспондент», «Finance.ua»,
«Минпром», «Деловая столица»,
«Комментарии», «2000»,
«Високий замок»,
«Судебно-юридическая газета»,
«Роботодавець».

Радіо
«Столица FM», «Hayat»,
«ЕРА», «Свобода».

У 2017 році ми співпрацювали з міжнародними виданнями:
The Guardian, Kiev Post, DW

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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Приєднуйтеся до нас:
www.facebook.com/
UkrainianEmployers

92%
компаній

що зверталися
до Федерації роботодавців України у 2017 році,
залишилися задоволеними співпрацею з нами

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
youtube.com/user/UkrainianEmployers

