РОКІВ

Наш вплив, досвід та можливості –
на користь вашому бізнесу
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Шановні друзі, колеги та партнери,
2017 рік є дещо особливим для Федерації роботодавців України. Разом
з нашими членами ми відзначаємо 15-ту річницю з дня заснування організації у 2002 році. За цей відносно короткий проміжок часу ФРУ стала організацією, компетенція, досвід та можливості якої дозволяють ефективно
захищати як окремі підприємства, так і національні економічні інтереси.
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Сьогодні ФРУ є наймасштабнішим та найвпливовішим об’єднанням українського бізнесу, яке
працює на результат. Широта нашого членства,
і це те, чим я дуже пишаюся, дозволяє нам
авторитетно говорити з органами державної
влади від імені більшості української
бізнес-спільноти.
Визначений законодавством інструментарій
впливу ФРУ на уряд є унікальним серед всіх
інших бізнес-об’єднань в Україні. Тому у портфелі Федерації переважають не тільки історії
перемог окремих компаній, а системні зміни в
економіці. Ми ставимо голос бізнесу в центрі
всіх ключових рішень та ініціатив, роблячи все
від нас можливе для зміцнення економічної
стабільності.

Ви тримаєте у руках Звіт про діяльність
Федерації з січня по вересень 2017 року.
За цей період ми отримали 607 звернень від
бізнесу, допомогли вирішити 246 проблемних
для компаній питань. Зростання кількості скарг
бізнесу, вирішених проблем та задоволених
компаній свідчить, що наші спільні зусилля
дають результат.
Експерти Федерації провели експертизу 1590
нормативно-правових актів, підготували 326
звернень до влади з актуальними для економіки
та промисловості проблемами і рекомендаціями
до законодавства. Завдяки активній позиції ФРУ,
наших членів та партнерів тільки за 9 місяців
цього року ми зберегли бізнесу 5.2 млрд грн.

Найбільше з початку 2017 року бізнес скаржився
на зупинку реєстрації податкових накладних,
безпідставні порушення кримінальних проваджень
проти бізнесу, використання контролюючих та
правоохоронних органів для захоплення майна
підприємств, часту відсутність орієнтації системи
державних закупівель на національних виробників,
зростання тарифів на вантажні перевезення.
Актуальними для бізнесу за цей період 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 відсутність відповідальності
чиновників за незаконні рішення.
З початку 2017 року керівництво та експерти ФРУ
здійснили 15 візитів до 11 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.
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Через засоби масової інформації ми доносили
позицію бізнесу відносно найбільш актуальних та
резонансних питань в економіці та соціально-трудовій сфері. Як результат, 3006 згадувань у ЗМІ з
січня по вересень 2017 року про нашу діяльність.
Дивлячись уперед, на початку року ми визначили
75 основних пріоритетів нашої діяльності на 2017
рік. Серед них, нам вже вдалося реалізувати 8
пріоритетів - скасувати обов’язковий продаж
валютної виручки; спростити порядок здійснення
українських інвестицій за кордон; збільшити квоти
на безмитну поставку деяких українських товарів
до ЄС; відновити право на отримання спецдозволів без аукціонів надрокористувачами-власниками
виробничих комплексів, які здійснюють виробництво готової продукції; продовжити мораторій на
експорт деревини; запровадити механізм 20%-ої
компенсації аграріям вартості сільгосптехніки;
не допустити зростання соціальних зобов’язань
роботодавців та запровадити прогнозовані умови
законодавства у сфері виробництва тютюнових
виробів.

Ще у 9-ти пріоритетах можемо відзначити значні
зрушення.
Ми продовжили 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 4 нових комітети – Комітет з
розвитку промисловості, Комітет з питань захисту
бізнесу та прав власності, Комітет з підтримки
експорту та залучення інвестицій, Комітет з питань
надрокористування. ФРУ – єдине бізнес-об’єднання в Україні, у складі якого працюють комітети за
такими важливими для бізнесу напрямками.
Я також вітаю старт роботи ще одного комітету
Федерації – з міжнародного співробітництва та
стратегічного партнерства. Це надзвичайно
важливо, що комітети вже мають перші результати
та успішно вирішені питання. Ми запрошуємо й
інші бізнес-об’єднання та компанії приєднуватися
до цієї роботи.
Окремо хочу подякувати команді ФРУ, яка щодня
наполегливо та професійно працює задля досягнення нашого спільного успіху. Відданість команди
у ці непрості часи надихає. Зрештою, хочу висловити щиру подяку за підтримку, рекомендації та
співпрацю нашим членам, чия участь надзвичайно
важлива для успіху і впливу ФРУ. Продовжуючи
нашу співпрацю з органами державної влади, ми
розраховуємо на постійну підтримку та експертну
залученість наших членів до діяльності Федерації.
Федерація є вірним партнером та помічником, на
якого бізнес в Україні може розраховувати. Ми це
вже доводили протягом попередніх 15 років і це те,
що ми продовжимо доводити у майбутньому.

Запрошую Вас відзначити
15-ту річницю
Федерації роботодавців України разом!

З повагою,
Дмитро Олійник
Голова Ради
Федерації роботодавців
України

НАША КОМАНДА

Керівництво
Федерації
роботодавців

Представляє та захищає
національний бізнес
на найвищому національному та
міжнародних рівнях.

України
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 14 власників великих
промислових підприємств та керівників
галузевих об'єднань бізнесу ключових
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для України галузей 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 складається
з 21 фахівця-професіонала 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

Микола
Горобчук

Наталя
Гостєва

Ігор
Муратов

Олександр
Яворський

Галина
Хольченкова

Сергій
Салівон

Микола
Кончиць

Яна
Зацерковна

Юрій
Кузовой

Інна
Андрійчук

Анатолій
Гармаш
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Апарат Федерації роботодавців України

НАША КОМАНДА

Комунікації

Адміністративно-

фінансовий

сектор

Віктор
Хомутовський
Діана
Луста
Олег
Вачаєв

Дмитро
Кубрак

Віта
Шевченко

Любов
Зильова

Юрій
Канюка

Анна
Шепелева

Геннадій
Згортюк

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 90 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

практики ведення бізнесу.

України, спрямованих на по-

Допомогти українському

ліпшення інвестиційного клі-

бізнесу стати одним із

мату, розвиток внутрішнього

творців процвітаючого

високотехнологічного вироб-

Незалежність та

суспільства.

ництва, створення нових

аполітичність

Відкритість

та збереження існуючих
робочих місць, підвищення

Компетентність і

статусу українських ділових

відповідальність

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

Етичне ведення бізнесу

суспільства, влади та бізнесу.
Наші члени у центрі всіх
наших ініціатив

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

10

РОБОТА В КОМІТЕТАХ

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.

ФРУ – єдине
З РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

бізнес-об’єднання

РОБОЧІ ГРУПИ

в Україні, у складі


Державні закупівлі

якого працюють



Промисловий розвиток

комітети за такими



Технічне регулювання

напрямками.



Виробничі інновації

З ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ
ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

© 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.

З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ
ТА ПРАВ ВЛАСНОСТІ

НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Комітет
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

січень – вересень 2017

запрацював при
ФРУ з вересня.
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УНІКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ
В Україні
ФРУ – єдине бізнес-об’єднання, експерти

Керівництво ФРУ увійшло до складу урядової

якого беруть участь у всіх засіданнях Кабінету

робочої групи з питань захисту бізнесу від дій

Міністрів України та урядових комітетах. Це

недобросовісних правоохоронців. Зазначений

дозволяє на рівні публічного діалогу піднімати

орган на основі аналізу фактів порушень слідчи-

найбільш актуальні для бізнесу питання

ми органами прав бізнесу, готує пропозиції про

безпосередньо перед Прем’єр-міністром та

удосконалення кримінального та кримінального

профільними міністрами.

процесуального

законодавства.

До

складу

групи також включено представників відповід-

За січень-вересень 2017 року
8 історій успіху

них силових структур - НАБУ, ДФС, Національної
поліції, СБУ, Генеральної прокуратури.

ФРУ – єдине бізнес-об’єднання, експерти

ФРУ – єдине бізнес-об’єднання, керівництво

якого працюють у складі Експертно-апе-

якого увійшло до складу Міжвідомчої комісії

ляційної

з питань захисту прав інвесторів, протидії

при

ради

з

Державній

питань

ліцензування

регуляторній

службі.

незаконному

поглинанню

та

захопленню

Це унікальний і практично єдиний в Україні

підприємств. На основі аналізу фактів порушень

орган для досудового вирішення суперечок у

прав інвесторів, незаконного поглинання та

сфері ліцензування.

захоплення підприємств, порушення земельно-

З початку роботи цього органу
у 2012 році задоволено
більше 500 скарг підприємців

го 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.

© 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.

ФРУ – єдине бізнес-об’єднання, експерти
якого працюють у складі Ради з питань
державного нагляду та контролю. В рамках
роботи цього органу при Державній регуля-

Представники членських компаній ФРУ – власни-

торній службі здійснюється захист компаній

ки великих промислових підприємств в Україні

від ризику необґрунтованих позапланових

входять до керівного складу Національного комі-

перевірок за зверненнями фізичних осіб.

тету з промислового розвитку. Створений в кінці

Кількість таких перевірок у середньому на рік

2016 року Комітет працює у напрямку створення

складає приблизно 160 тисяч.

умов для трансформації сировинної структури
вітчизняної промисловості у високотехнологічну
індустріальну модель та нарощування виробництва товарів з високою доданою вартістю.

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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УНІКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ

В світі

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

В цих інституціях

член Міжнародної організації роботодавців, до якої входять

представляти країну

об’єднання бізнесу з понад 150 країн світу.

має право тільки
одна організація
роботодавців.

ФРУ – «голос» українського бізнесу на щорічній конференції
Міжнародної організації праці. «Всесвітній парламент праці»
об'єднує понад 5000 делегатів – представників урядів, роботодавців і профспілок – зі 187 держав-членів Міжнародної
організації праці. Наша безпосередня 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, яка представляє
39 найбільших бізнес-об’єднань з 34 країн Євросоюзу.

© 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.

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

Співпрацюємо з об’єднаннями бізнесу різних країн світу.

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

січень – вересень 2017
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1

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
НА 2017 РІК:
ЩО РЕАЛІЗОВАНО

Дивлячись уперед, на початку 2017 року ми визначили
основні пріоритети нашої діяльності на рік.
Це пріоритети, які стосуються:

ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

СФЕРИ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ

ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

МОНОПОЛІЙ

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.

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
НАЙБІЛЬШ АКТУАЛЬНИХ
ДЛЯ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ПИТАНЬ

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
НА 2017 РІК:
ЩО РЕАЛІЗОВАНО

До кінця року залишилося менше 100 днів.
Саме час подивитися, що вже вдалося реалізувати.

Серед них
реалізовано

8

пріоритетів

загалом

75
© 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.

пріоритетів
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Вдалося досягти
значних зрушень у

9

пріоритетах
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ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
НА 2017 РІК:
ЩО РЕАЛІЗОВАНО

Реалізовано

Скасовано
обов'язковий продаж
валютної виручки

© 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.

Збільшено
квоти на безмитну
поставку
українських товарів
до ЄС

Запроваджено
механізм 20%-ої
компенсації аграріям
вартості сільгосптехніки

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

Відновлено
право на
отримання
спецдозволів без аукціонів
надрокористувачамивласниками виробничих
комплексів, які здійснюють
виробництво готової
продукції

Не допущено зростання
соціальних зобов'язань
роботодавців

Спрощено
порядок здійснення
українських інвестицій
за кордон

Продовжено
дію мораторію
на експорт деревини

Запроваджуються
прогнозовані умови
законодавства у сфері
виробництва тютюнових
виробів
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ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
НА 2017 РІК:
ЩО РЕАЛІЗОВАНО

Вдалося досягти значних зрушень у пріоритетах

1

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

Скороченні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, там де наявні інші засоби державного регулювання
У 5-ти сферах:


охоронна діяльність;



виконання робіт та надання послуг протипожежного призначення;



туроператорська діяльність;



посередництво у працевлаштуванні за кордоном;

промисловий вилов водних біоресурсів за межами юрисдикції України
переводяться на декларацію відповідності суб’єкта господарювання вимогам
законодавства.

© 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.
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ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
НА 2017 РІК:
ЩО РЕАЛІЗОВАНО

3

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. З них, 6 наказів скасовано завдяки активній позиції ФРУ.

4

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.

5

Можливості для отримання підприємствами статусу Уповноважених економічних операторів

© 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.

У 2016 році у парламенті був зареєстрований розроблений експертами ФРУ
пакет законопроектів про запровадження в Україні інституту уповноваженого
економічного оператора. У 2017 році наші експерти активно працюють над
розробкою пакету підзаконних актів, необхідних для початку роботи УЕО в
Україні.

Створенні законної основи для "єдиного вікна" на митниці
6
Експерти ФРУ взяли активну участь у розробці відповідного законопроекту,
який був зареєстрований у парламенті у липні місяці.

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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7

Створенні конкурентного середовища у сфері
оборонно-промислового комплексу
ФРУ завершує розробку проекту Закону України «Про промислову політику»,
в якому планується окремий розділ «Особливості промислової політики в
оборонно-промисловому комплексі».

8

Відповідності компетенцій випускників та працівників потребам
роботодавців
ФРУ у співпраці з міжнародними донорами, Міносвіти та Мінсоцполітики
ініціювала реформу системи професійних кваліфікацій:
запропонували відповідний розділ до ухваленого у вересні Закону України
«Про освіту»;




9

ініціювали створення Національного агентства кваліфікацій.

Забезпеченні партнерства роботодавців і навчальних закладів у
підготовці та реалізації програм професійного навчання
у співпраці з Міносвіти підготували проект Концепції підготовки фахівців за
дуальною формою здобуття освіти. Дуальна форма здобуття освіти закріплена в новому Законі України «Про освіту»;

© 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.



ФРУ разом з членськими підприємствами співпрацює з Міносвіти та
підтримує проекти з впровадження дуальної системи навчання.
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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
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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
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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
57

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

Ефект
Зменшення кількості перевірок, штрафів, зупинень або

зменшена з 70-ти до 57-ми).

підприємств

2017

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
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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
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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
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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.
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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

Прискорення початку роботи Експортно-кредитного агентства

Ефект
Забезпечення належної фінансово-кредитної підтримки
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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
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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
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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
текстах та інших матеріалах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
Використання будь-якої інформації звіту можливо виключно при посиланні на першоджерело.

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.
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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
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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

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
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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
текстах та інших матеріалах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
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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.

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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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
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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

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
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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.
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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.

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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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

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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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
ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
січень-вересень 2017 року

607
Звернень отримано
від українського
бізнесу

305
Звернень до влади
з актуальними для бізнесу
проблемами або
рекомендаціями
до законодавства

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
текстах та інших матеріалах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
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1590
Нормативно-правових
актів пройшли експертизу
в Федерації

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

246
Успішно
вирішених питань

12
Публічних звернень
Федерації до вищого
керівництва країни

78
Підприємств,
з якими налагоджено
сталий зв’язок
за звітний період

8
Бізнес-об’єднань
приєднались до
Федерації

34

ПОКАЗНИКИ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

5.2
млрд грн.

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

11
регіонів

8
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країн світу

3006
згадувань
в пресі
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стільки коштів вдалось
заощадити бізнесу
за звітний період
завдяки активній діяльності
Федерації

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

95%

з них позитивні та конструктивні

35

3

ТЕНДЕНЦІЇ
ЗВЕРНЕНЬ БІЗНЕСУ
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ТОП-10 ключових проблем бізнесу за звітний період

201

Податкові питання

80

Відсутність відповідальності
чиновників за незаконні рішення
або бездіяльність

62

Дії правоохоронних та
контролюючих органів

60

Зміни до законодавства

55

Зростання тарифів
на перевезення, енергоносії

54

Дозволи та ліцензії

38

Рейдерські захоплення

30
14
13

ЗАГАЛОМ
БУЛО
ОТРИМАНО

Дії органів місцевого
самоврядування

607

Проблеми тарифних/
нетарифних обмежень у ЗЕД

ЗВЕРНЕНЬ
ВІД БІЗНЕСУ

Митні питання

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

36

ТЕНДЕНЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ БІЗНЕСУ

Розподіл по предметах звернень

Податкові питання



Зупинка реєстрації податкових накладних



Перевірки фіскальних органів



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



Кримінальні провадження проти бізнесу

Відсутність відповідальності чиновників
за незаконні рішення або бездіяльність

Дії правоохоронних та
контролюючих органів

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


Недопуск адвокатів до місця проведення
обшуків




Блокування рахунків підприємств

Призначення безпідставних позапланових
перевірок бізнесу
© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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Зміни до законодавства

Зростання тарифів
на перевезення, енергоносії

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ БІЗНЕСУ

Розподіл по предметах звернень



Тривалий строк отримання дозволів



Необґрунтовані перевірки ліцензіатів

Дозволи та ліцензії

Рейдерські захоплення

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


Дії органів місцевого
самоврядування

Проблеми тарифних/
нетарифних обмежень у ЗЕД



Торговельні правила та дозволи



Комерційні суперечки



Інші дії

Замалі квоти на експорт окремих товарних
позицій до ЄС


Високі тарифні позиції при експорті
окремих товарів до ЄС

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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Неконкурентні умови на українському
ринку для товарів, які ввозяться в Україну
з Росії і Туреччини


Митні питання

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ БІЗНЕСУ

ТОП-10 державних органів,

© Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх
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на які бізнес скаржився найбільше за звітний період

22%

Державна фіскальна служба

18%

Правоохоронні органи та
органи прокуратури

13%

Державна архітектурна
будівельна інспекція

11%

Міністерство юстиції

10%

Державна служба України
з питань праці

9%

Міністерство аграрної політики
та продовольства

6%

Органи місцевого
самоврядування

5%
4%
2%

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

Міністерство регіонального
розвитку України

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
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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, хімічне виробництво, металургію, харчову
промисловість, транспортну сферу та інфраструктуру, легку
промисловість, а також від приватних підприємців.

4%

Приватні
підприємці

4%

Легка
промисловість

3%

Інші

5%

20%

5%

15%

8%

14%

Машинобудування

Транспортна сфера та
інфраструктура

АПК

Харчова
промисловість

Медична та
мікробіологічна
промисловість
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Металургія

10%

Хімічне
виробництво

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

12%

Будівництво

40

ТЕНДЕНЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ БІЗНЕСУ

РОЗМІР БІЗНЕСУ

Великий

42%

92%

Середній

50%

Малий

8%

бізнесу, що звертається до Федерації
представляє великий та середній бізнес
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КАПІТАЛ

25%
Компанії
з іноземними
інвестиціями

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

січень – вересень 2017

Національний
бізнес

75%

41

4

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Скільки зекономив бізнес з січня по вересень 2017 року
завдяки активній діяльності Федерації

ФІНАНСОВИЙ ЕФЕКТ

5.2
млрд грн.

3

млрд грн.

1.5

Введення антидемпінгових заходів
на імпорт російських мінеральних
добрив, внаслідок чого свою роботу
в Україні змогли відновити
підприємства мінеральних добрив.
Повернуто ПДВ та переплат
з податку на прибуток.

млрд грн.

550
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млн грн.

100
млн грн.

3.3

Затвердження Урядом у березні
місяці механізму 20%-ої компенсації
аграріям вартості вітчизняної
сільгосптехніки.

Вирішення питання з наданням
дозвільної документації для
введення об'єктів соціальної
інфраструктури підприємства
в експлуатацію.
Недопущення зупинки роботи
підприємств внаслідок незаконного
позбавлення ліцензії.

млн грн.

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Понад

23

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

млрд грн.

12.4
млрд грн.

4

Розробка законодавчої основи для функціонування “єдиного вікна”
на українській митниці для міжнародної торгівлі [вигода від впровадження проекту].
(* очікуваний ефект)

Скасування заборони на виробництво та використання хризотилового азбесту [дахи з шиферу].
(* очікуваний ефект)

млрд грн.

Майже

3.5

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

млрд грн.

Щонайменше

2.5

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

Щонайменше

Оптимізація витрат підприємств на засоби захисту працівників.
(* очікуваний ефект)

500
млн грн.

Майже

300

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

млн грн.

* Очікуваний ефект – питання знаходиться ще в роботі

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
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5

ЗАХОДИ
ТА ЗНАКОВІ ПОДІЇ

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

Організовані
Федерацією заходи

36

Заходи за участі представників Федерації на зовнішніх
площадках (з врахуванням участі представників
Федерації у засіданнях Кабінету Міністрів та урядових
комітетах, а також враховуючи
постійну роботу експертів ФРУ в
засіданнях парламентських комітетів,
робочих групах при ЦОВ)
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336
249
95
29
11
ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

720

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

Міжнародних візитів

Зустрічей високого рівня
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ЗАХОДИ ТА ЗНАКОВІ ПОДІЇ

Зустрічі з бізнесом в регіонах

З січня по вересень 2017 року керівництво та експерти Федерації роботодавців України
здійснили 15 візитів до 11 регіонів України. Разом із бізнесом, місцевою владою, експертами та журналістами ми влаштовували промислові тури, відкривали нові виробничі лінії і
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підприємства, провели цікаві презентації та змістовні дискусії, наради і круглі столи.
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ЗАХОДИ ТА ЗНАКОВІ ПОДІЇ

Знакові події

14

січня

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

3

лютого

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

15
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лютого

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.

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
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ЗАХОДИ ТА ЗНАКОВІ ПОДІЇ

1

березня

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.

23

березня

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.

10
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текстах та інших матеріалах цього звіту є власністю Федерації роботодавців України.
Використання будь-якої інформації звіту можливо виключно при посиланні на першоджерело.

квітня

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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ЗАХОДИ ТА ЗНАКОВІ ПОДІЇ

18

травня

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.

25

травня

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.

7
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червня

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.

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

48

ЗАХОДИ ТА ЗНАКОВІ ПОДІЇ

12

липня

Зустріч ФРУ з Головою Державної архітектурнобудівельної 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.

27

липня

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.

22
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серпня

Зустріч ФРУ з головою Державної регуляторної
служби Ксенією Ляпіною. В епіцентрі
обговорення – скасування заборони виробництва
та використання азбесту.
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Комунікації
З початку 2017 року налічується

3006

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

95%

конструктивних та позитивних згадувань

на радіо

34

на ТБ

164
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у регіональній
пресі
в інтернет
та друкованих ЗМІ

2605

203

Публічних заходів

Прес-релізів та звернень

22

10
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ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Інформаційно-аналітичні продукти ФРУ

11
Інформаційноаналітичних
дайджестів ФРУ
“ГОЛОС БІЗНЕСУ”
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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.
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Сайт FRU.UA
З початку 2017 року наш сайт відвідало

39 255
унікальних користувачів

66%
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з них
повертаються
на сайт

159 712

разів

Вони переглянули
сторінки сайту,
згідно з google analytics

144
публікації авторських матеріалів департаменту комунікацій ФРУ

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

52

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Соціальні мережі

Facebook

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

8 110

жінки
Наша аудиторія

46%

користувачів
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чоловіки

29%

читачів 25–34 роки

31%

читачів 35–44 роки

24%

читачів 45–54 роки

16%

інші

54%

Жодних платних або рекламних інструментів
з початку 2017 року ФРУ не використовувала,
а лише концентрувалася на змістовному, цікавому та якісному контенті.
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
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Медіа
Наші експерти надали коментарі та інтерв’ю
провідним національним ЗМІ:
"NewsOne", "Интер", "UA:Перший", 112 Украина, Еспресо, Первый деловой, 24-й
канал, Украинский Бизнес Ресурс.
AgroPolit.com, Бизнес, Вести, Вечерние вести, VOXconnector, HUBs, Обозреватель, Сегодня, Україна Бізнес Ревю, Факты и комментарии, Новое время, Фокус,
Кореспондент, Finance.ua, Минпром, Деловая столица, Капитал, Комментарии,
2000, Високий замок, Конкурент, РИА Новости Украина, Судебно-юридическая
газета, Роботодавець.
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РБК-Украина, Інтерфакс-Украина, Економічна правда, УНІАН.
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Приєднуйтеся до нас:
www.facebook.com/

UkrainianEmployers

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

