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Скільки років Ваша компанія працює в 

Україні?
більше 20 років – 47%

більше 10 років – 41% 

більше 5 років – 7%

1-5 років – 5%

Чи плануєте Ви розширяти бізнес в 

Україні у найближчі 5 років?
так – 82% 

ні – 5% 

не знаю – 13% 

Яким був 2018 рік для Вашої компанії?

зріс дохід – 81%

зросла кількість співробітників – 46%

збільшився обсяг інвестицій – 51%

Як зміняться дохід, кількість

працівників та інвестиції Вашої

компанії у 2019 році?

зросте дохід – 88% 
0-10% - 30%

більш ніж на 10% - 31%

більш ніж на 25% - 15% 

більш ніж на 50% - 12%

зросте кількість співробітників – 59% 
0-10% - 36% 

більш ніж на 10% - 15%

більш ніж на 25% - 7%

більш ніж на 50% - 1%

збільшиться обсяг інвестицій – 65% 
0-10% - 31% 

більш ніж на 10% - 18%

більш ніж на 25% - 11% 

більш ніж на 50% - 5% 



Чи планує Ваша компанія підвищувати

заробітні плати у 2020 році?

так, більш ніж на 5% - 11%

так, на 5-10% - 46% 

так, більш ніж на 10% - 33% 

так, більш ніж на 20% - 5%

ні – 5%

Як би Ви оцінили якість

інвестиційного середовища в Україні

з 2014 року?
покращилось – 64%

не змінилось – 26% 

погіршилось – 10%

TOП-5 найбільш привабливих

характеристик України для інвесторів

таланти – 51% 

помірні витрати на оплату праці – 51%

значний доступ до європейського ринку – 44%

низькі виробничі витрати – 41% 

темпи зростання бізнесу та кількості робочих

місць – 33%  

TOП-3 найбільш привабливих галузей для 

інвестицій
сільське господарство – 85% 

IT – 73% 

традиційна та відновлювальна енергетика – 45% 

Що створює найбільші перешкоди для 

бізнесу?
суди – 74% 

податкові органи – 51% 

правоохоронні органи – 48% 



Чи стикалися Ви з корупцією у контексті професійної

діяльності/у процесі ведення бізнесу в Україні

протягом останнього року?

так – 41% ні – 48% не знаю – 11% 

Чи вважаєте Ви, що рівень корупції в Україні знизився

з 2017 року?

так – 30% ні – 42% не знаю – 28% 

Чи вважаєте Ви, що органи державної влади мають

намір надалі відкривати ринок України для іноземних

інвестицій у найближчі 5 років?

так – 84% ні – 16%

TOП-3 кроки, що допоможуть покращити бізнес-клімат

в Україні та залучити прямі іноземні інвестиції?

гарантувати реальну та ефективну судову реформу, 

верховенство права, справедливе правосуддя – 85% 

боротися з корупцією – 54% 

гарантувати справедливу, рівну, передбачувану та 

прозору податкову політику – 34% 

Яке враження штаб-квартири Вашої компанії

про Україну?

найпоширеніша відповідь –

великий потенціал, але високі ризики

Якої підтримки потребує бізнес в Україні від

Президента, Уряду, бізнес-асоціацій, Ради 

бізнес-омбудсмена, міжнародних партнерів? 

найпоширеніша відповідь – забезпечити

верховенство права, боротися з корупцією, 

створити рівні правила 

Як би Ви охарактеризували свій загальний

прогноз щодо покращення умов для ведення

бізнесу та потенційних інвестицій в Україні у 

найближчі роки?

стримано оптимістичний – 62% 

оптимістичний – 14% 

нейтральний – 17% 

песимістичний – 7% 

Топ-менеджери, що взяли участь: 110 


