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«МАСКІ-ШОУ» СТОП 

Закон №7275 про захист бізнесу від тиску правоохоронців, 
над яким працювали експерти ФРУ, прийнятий у Верховній 
Раді 16 листопада.  

«Маскі-шоу» силовиків по відношенню до бізнесу «зашкалювали». 
Тому на засіданні Уряду ФРУ ініціювала зміни до законодавства, щоб 
зупинити цей безлад і цю наругу над бізнесом.  

Прийнятим минулого тижня законом передбачено обов'язкову відео-
фіксацію під час обшуків на підприємствах та обов'язкову присутність 
адвокатів на всіх етапах слідчих дій. Якщо адвокат недопущений, 
зібрані докази будуть вважатися недопустимими. Також представни-
ки бізнесу, чиї права обмежуються під час досудового розслідування, 
але не мають процесуального статусу (їм не вручено підозру або  
обвинувальний акт), отримають право звернутися до прокурора або 
слідчого судді зі скаргою або клопотанням перевірити дотримання 
розумних строків розслідування кримінального провадження. 

ЯК РОБОТОДАВЦІ ОЦІНЮЮТЬ БІЗНЕС-

СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ  

Найбільше бізнес втомився від нав’язаних державою 
«правил гри», а також від того, що ці правила постійно  
змінюються.  

Федерація роботодавців України та Міжнародна організація праці 
провели спільне опитування бізнесу з оцінки рівня сприятливого  
середовища для розвитку підприємництва. 

Загалом під час опитування аналізувалося 17 чинників, що сприяють 
становленню сталого бізнес-середовища в економіці, соціальній сфе-
рі та довкіллі. Пропонуємо головні результати дослідження, участь в 
якому взяло 2000 роботодавців - представників великого, середнього 
та малого бізнесу з усіх регіонів України (за винятком окупованих  
територій). 

  

Обговорити в Facebook Детальніше Обговорити в Facebook Детальніше 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62853
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1462761823772079/?type=3&theater
http://fru.ua/ua/events/international-events/3032-yak-robotodavtsi-otsiniuiut-biznes-seredovyshche-v-ukraini-spilne-doslidzhennia-mop-ta-fru
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1460020537379541/?type=3&theater
http://fru.ua/ua/events/business-events/zakon-pro-zakhist-biznesu-vid-tisku-pravookhorontsiv-nad-yakim-pratsyuvali-eksperti-fru-prijnyato
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 УРЯД СХВАЛИВ ЗАКОНОПРОЕКТ 

ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО  

ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА 

 
 

Законопроект підготовлено за участі  
експертів ФРУ. Він запроваджує інститут 
уповноваженого економічного оператора, 
що передбачено Угодою  про асоціацію 
між Україною та ЄС. Запровадження в 
Україні УЕО на сьогодні є єдино можли-
вим рішенням, що дозволить українським 
виробникам кардинально змінити систему 
взаємодії з фіскальними органами та поз-
бутися обтяжливих і тривалих митних 
процедур. 
 
Важливою для українських виробників 
новацією в законопроекті є встановлення 
вимоги, що протягом перших трьох років 
дії цього Закону сертифікати УЕО на 
спрощення митних процедур будуть вида-
ватися лише тим українським підприємст-
вам, які є одночасно виробниками та  
експортерами виробленої продукції (чи 
імпортерами сировини, матеріалів, дета-
лей, комплектувальних виробів для  
виробництва товарів). 

 

 

Детальніше 

ЗА СПРИЯННЯ ФРУ ВНЕСЕНО 

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ВИКОРИС-

ТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖБЮДЖЕТУ 

ДЛЯ ЧАСТКОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ 

ВАРТОСТІ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ 

Відповідною постановою визначено інші 
строки подачі заявок підприємствами-
виробниками сільськогосподарської техні-
ки. Цього року термін звернення вітчизня-
них виробників сільгосптехніки та облад-
нання до комісії, яка формує список таких 
підприємств, подовжено до 17 листопада. 
 
 
 
 
 
Крім того, змінами передбачено щорічне 
підтвердження відповідності техніки та 
обладнання критеріям поточного року, 
визначених Порядком, а також зазначено 
умови про відчуження та надання техніки 
в заставу. Уточнений Порядок дозволить 
розширити можливості підприємств  
машинобудування АПК для подачі заявок. 
А для державних банків або банків, у  
статутному капіталі яких 75 і більше  
відсотків акцій належить державі, уточне-
но процедуру виплати часткової компен-
сації сільськогосподарським товаровироб-
никам. 
 

 

 

 

Детальніше 

МІН'ЮСТ СКАСУВАВ ДЕРЖ-

РЕЄСТРАЦІЮ НАКАЗУ МОЗ ПРО 

ЗАБОРОНУ ВИРОБНИЦТВА  

ШИФЕРУ 

 
Разом з Державною регуляторною служ-
бою нам вдалося захистити виробників 
шиферу в Україні. Мін'юст скасував дер-
жавну реєстрацію наказу Мінохорони  
здоров'я №339, що містив заборону на 
виробництво хризотил-азбесту в Україні. 
Зазначений наказ Міністерство юстиції 
зареєструвало на початку літа 2017 року і 
очікувалося, що він набуде чинності через 
шість місяців з дня офіційного опубліку-
вання.  
 
Але розробка цього документу викликала 
значний резонанс серед вітчизняних  
виробників азбестоцементної галузі. 
Адже, з одного боку, в Україні відсутні  
підтверджені національні дані про  
негативний вплив хризотил-азбесту на 
здоров'я робітників та населення. З іншо-
го - на підприємствах галузі працюють до 
1 тис. робітників, які створюють додаткові 
15 тис. робочих місць для суміжних галу-
зей. Наразі наказ №339 МОЗ виключено з 
Державного реєстру нормативно-
правових актів міністерств та інших орга-
нів виконавчої влади. 

Детальніше 

http://fru.ua/ua/events/business-events/uriad-skhvalyv-zakonoproekt-pro-upovnovazhenoho-ekonomichnoho-operatora-pidhotovlenyi-ekspertamy-fru
http://fru.ua/ua/events/business-events/za-spryiannia-federatsii-vneseno-zminy-do-poriadku-vykorystannia-koshtiv-derzhbiudzhetu-dlia-chastkovoi-kompensatsii-vartosti-silhosptekhniky
http://fru.ua/ua/events/business-events/uspikh-lobiiuvannia-za-napoliahanniam-fru-miniust-skasuvav-derzhreiestratsiiu-nakazu-moz-pro-zaboronu-vyrobnytstva-shyferu
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ЗМІЦНЮЄМО ПРЯМІ КОНТАКТИ 

МІЖ БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ ТА ЄС  

 

 
Минулого тижня, в Києві відбулась зустріч 
керівництва ФРУ з Главою Представницт-
ва Європейського Союзу в Україні паном 
Хьюгом Мінгареллі. 
 

 

 

 

 

 
Голова Ради ФРУ Дмитро Олійник  
підкреслив важливість продовження  
Діалогу високого рівня Україна – ЄС щодо 
горизонтальних питань та окремих секто-
рів промисловості. Цей діалог для членів 
ФРУ повинен стати реальною платфор-
мою для налагодження та зміцнення пря-
мих контактів між українським бізнесом та 
бізнесом ЄС. 

Лідер ФРУ також відзначив позитивний 
вплив від введення для України з 1 жовт-
ня 2017 року рішення Євросоюзу про на-
дання Україні додаткових торговельних 
преференцій. Лідер ФРУ також висловив 
зацікавленість в участі у програмах ЄС 
HORIZON 2020 та COSME. 

Детальніше 

КИТАЙСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ В  

УКРАЇНУ: ГОВОРИМО ПРО КОНК-

РЕТНІ ПРОЕКТИ 

 

В Федерації відбулась зустріч з делегаці-
єю China National Complete Engineering 
Corporation - Китайської національної  
комплексної інженерної корпорації. CCEC 
акумулює кошти та вкладає їх в розвиток 
проектів під ключ в різних галузях еконо-
міки, виступаючи в них генеральним під-
рядником.  
 

 

 
Що наразі пропонують Україні китайські 
інвестори, які працюють у нас з 2009 ро-
ку? По-перше, корпорація готова розвива-
ти у нас проекти в галузі інфраструктури, 
агросектору та енергетики, зокрема,  
будівництва об'єктів сонячної енергетики. 
По-друге, CCEC хоча і віддає перевагу 
проектам, які підтримуються державою, 
але готова розглядати й приватні бізнес-
плани – за умови їх ґрунтовного опрацю-
вання з точки зору економічних показни-
ків, прибутковості.  

 

Детальніше 

ЕКСПЕРТИ ФРУ ВИВЧАЮТЬ ДОС-

ВІД КВАЛІФІКАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ 

ФРАНЦІЇ ТА ПОРТУГАЛІЇ  

 

Ключову роль у формуванні вимог до ква-
ліфікацій у французів відіграють галузеві 
організації роботодавців. Тобто, навчаль-
ні заклади Франції повинні інтегрувати 
свої навчальні плани до реальних потреб 
французького ринку праці та, відповідно, 
французького бізнесу. В результаті, робо-
тодавці Франції отримали змогу контро-
лювати відповідність вищої освіти своїм 
потребам.  
 

«У Франції чітко розділена система  
виплат по безробіттю та система підви-
щення кваліфікацій, отримання нових  
навичок і нових спеціальностей. Робото-
давець має право складати власні плани 
підвищення кваліфікацій на підприємстві, 
і, що головне, - має потім право на вико-
ристання коштів відповідного фонду для 
оплати витрат на підвищення кваліфікації 
власного працівника. Тобто, роботодавці 
Франції не просто платять збір до  
спеціального фонду, а мають змогу  
розпоряджатися власними коштами», - 
коментує генеральний директор Федера-
ції роботодавців України Руслан Іллічов. 

Детальніше 

http://fru.ua/ua/events/international-events/fru-zmitsniuie-priami-kontakty-mizh-ukrainskym-biznesom-ta-biznesom-yes
http://fru.ua/ua/events/international-events/kytaiski-investytsii-v-ukrainu-na-cherzi-konkretni-proekty
http://fru.ua/ua/events/international-events/eksperty-fru-vyvchaiut-dosvid-kvalifikatsiinykh-ahentstv-frantsii-ta-portuhalii


УКРАЇНА ОЧИМА СВІТУ 

У ЦИФРАХ 

Україна зайняла 79-е місце у рейтингу інформаційно-комунікаційних 
технологій. Цей рейтинг щорічно складається Міжнародним союзом 
електрозв'язку на основі підрахунку індексу розвитку ІКТ, що врахо-
вує ступінь доступу населення країни до послуг зв'язку та інтернету, 
число мобільних телефонів на душу населення, рівень інформо-
ваності громадян про новинки ринку ІКТ. 

Очолила список країн з найбільш динамічним ринком ІКТ Ісландія. За 
нею йдуть Південна Корея та Швейцарія. В ТОП-10 увійшли також 
Данія, Великобританія, Гонконг, Нідерланди, Норвегія, Люксембург і 
Японія. 

Наші сусіди - Палестинська Автономія, Єгипет, Ліван, Йорданія та 
Сирія займають 123, 103, 64, 70 і 126 рядок відповідно. 

З країн, що входили в минулому до складу СРСР, найбільш прогре-
сивною в ІКТ вважається Естонія - 17 місце. Білорусь займає 32-й 
рядок списку, Латвія - 35-ю, Литва - 42-ю, Росія розмістилася на 45 
місці, Казахстан - на 52-му, Молдова - на 59-му, Грузія - на 74-му, 
Вірменія зайняла 75-е місце, Україна - 79-е, Узбекистан - 95-е і  
Киргизстан - 109-е. 

Український експорт складається з сировини на 70% — МЕРТ. 

Україна зекономила 7 млрд кубів газу завдяки альтернативній 
енергетиці — Держенергоефективності. 

КАЛЕНДАР МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ 

Українські малі та середні компанії отримали унікальну можливість 

стати постачальником для найбільшої виставки світового масштабу 

EXPO 2020 DUBAI, яка триматиме з 20 жовтня 2020 по 10 квітня 2021 

року.  

Для цього компанії достатньо зареєструватися на інтегрованій он-

лайн платформі https://esource.expo2020dubai.ae/  

Платформа є інтерактивним онлайн-ринком, що уможливлює участь 

у закупівлях для компаній з усіх куточків земної кулі.  

Майданчик, що вже зараз налічує понад 16 тис. зареєстрованих  

постачальників зі 120 країн світу, включаючи 11 українських компаній 

Взяти участь 

За дев’ять місяців 2017 року витрачено понад 77 млрд грн на 

повернення ПДВ — ДФС. 

https://esource.expo2020dubai.ae/esop/uae-e20-host/public/web/login.jst
http://fru.ua/ua/media-center/positions/expo-2020-dubai


Т
О

Ч
К

А
 З

О
Р

У
 

Які стимули дозволять Україні позбутися статусу експортера робочої 
сили та сировини, а також сприятимуть зміні інвестиційних настроїв 
на позитивні? 

На території України проживало більше 50 млн людей. Але сьогодні 
залишилось менше 40 млн., так як більше 4 млн тільки зареєстрова-
них українців живе і працює закордоном. Як повернути українців  
додому і зайняти додаткові 6-8 млн працездатного населення?  

Для того аби Україна перестала бути експортером робочої сили та 
перетворилася на експортера високотехнологічної продукції потрібні, 
перш за все, стимули для залучення інвестицій.  

Мають працювати податкові стимули. Вони можуть базуватися на 
прийнятті напрацьованого ФРУ пакету законопроектів про Спеціаль-
ний режим інвестиційної та інноваційної діяльності на території  
України. Як варіант - на прийнятті альтернативного пакету податко-
вих стимулів. Наприклад, на базі податку на виведений капітал, чи на 
базі прийняття ліберального Податкового кодексу.  

Це не принципово. 

Слід також відмовитись від постійних змін до податкового законодав-
ства. За висновками нещодавно проведеного спільного опитування 
Федерації роботодавців України та Міжнародної організації праці  
саме від цього бізнес втомився найбільше.  

 

 

Дмитро Олійник 

Голова Ради  
Федерації роботодавців України 

Крім того, головне, що умови оподаткування капітальних інвестицій 
повинні бути привабливішими ніж у наших країн-сусідів.  

Необхідно прийняти та активно застосовувати ще низку стимулів, які 
використовують сусіди України. Серед них – створення експортних 
переробних зон, індустріальних і технологічних парків. Приміром 
створення експортних переробних зон дозволить у досить стислі тер-
міни наростити експорт щонайменше на 50%. А створення  
індустріальних і технологічних парків забезпечить зростання промис-
ловості на рівні щонайменше 10% на рік.  

При цьому, зростання буде базуватися на розвитку власних високих 
технологій. Важливо додатково підтримувати високотехнологічний 
експорт.  Замість «імпорту» кредитів та «експорту» робочої сили,  
потребує підтримки несировинний експорт, збільшення якого має 
сприяти збільшенню високооплачуваних робочих місць та внутріш-
нього попиту. Одним з інструментів для реалізації є створення та 
ефективне функціонування Державного експортно-кредитного  
агентства.  

Основна причина, що має визначальний вплив на поширення тіні в 
українській економіці – це нав'язані державою «правила гри». Такий 
висновок був зроблений в результаті опитування двох тисяч робото-
давців по всій Україні, що було проведено нами спільно з Міжнарод-
ною організацією праці влітку 2017 року. 

Обговорити в Facebook 

«Основним трендом для України має стати перехід від експорту робочої сили до експорту високотехнологічних 

товарів та побудови конкурентоспроможної економіки» 

https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1461672867214308/?type=3&theater
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В ході дискусії держсекретар Міністерства фінансів, 
народні депутати, податкові експерти розкажуть про 
податкову політику України 2018-2019, вплив  
міжнародних тенденцій на податкову систему, а також 
до чого готуватися бізнесу. 

Найвідоміші податкові консультанти поділяться досві-
дом про вихід українських компаній на міжнародні  
ринки. А також, про відкриття рахунків і компаній за 
кордоном, про актуальні тренди в міжнародному  
оподаткуванні, про можливості та ризики фінансової 
прозорості, про BEPS, трансфертне ціноутворення. 

Окремим блоком буде порушено тему криптовалюти 
та блокчейну. На конференції зберуться автори зако-
нопроектів про криптовалюту, представники НБУ,  
Мін'юсту та фахівці Державного агентства Електрон-
ного уряду. 

 

Яким буде оподаткування в Україні 2018?  
 
Як Україна буде регулювати криптовалюти і впроваджувати блокчейн? - українсь-
кі чиновники, депутати та експерти обговорять на TOP FORUM Ukraine. 
Захід відбудеться за підтримки Федерації роботодавців України. 

Взяти участь 

http://fru.ua/ua/events/business-events/3040-zaproshuiemo-na-konferentsiiu-z-opodatkuvannia-vedennia-mizhnarodnoho-biznesu-ta-vprovadzhennia-blokchein-top-forum-ukraine
https://www.topforum.info/ukraine/index_ukr.html

