


Респонденти

113 представників компаній-членів Палати: найбільші українські та міжнародні інвестори

керівники компаній топ-менеджмент

71% 29%



Чи продовжують організації вести бізнес в Україні під час війни?

88%

12%

Так

Ні

частково функціонує– 45%

провели релокацію всередині

України – 18%

повністю функціонує – 16%

закрили офіси в деяких регіонах – 6%

інше* – 15%

*інше:

постійна дистанційна робота

часткова релокація

релокація всередині і за межі України

переналаштування бізнес-процесів у зв'язку з втратою виробничих

потужностей

повністю припинили діяльність – 54%

провели релокацію за межі України– 8%

інше* – 38% 

*інше:

частково призупинили операції

зупинка виробництва і низький об’єм продажів

операційна діяльність припинена, але компанія працює

процеси не можуть виконуватися в поточних умовах, компанія

підтримує функції для режиму виживання компанії, але не веде

бізнес

логістика не працює належним чином, багато офісів закриті



• у лютому виплатили заробітну плату 

за лютий, березень та квітень

• повний штат, але зарплати значно

скоротилися

• лише бухгалтерія та ІТ отримують

заробітну плату 

Чи продовжують організації виплачувати заробітну плату під час війни?

• в повному обсязі та додаткова

допомога – 65% 

• в повному обсязі – 26% 

• частково скоротили – 8%

• мінімальна заробітна плата – 1% 

95%

Інше

4%

Так

1%

Ні



Чи підтримують організації гуманітарний рух?

92%

Інше

6%

Так

2%

Ні

• фінансово – 42% 

• надаємо необхідні товари – 24%

• співробітники займаються волонтерством – 14% 

• надаємо послуги – 10%

• надаємо медикаменти – 9%

• надаємо засоби захисту – 1%

• підтримують співробітники, але 

не сама організація



Чи підтримують організації українські підрозділи територіальної

оборони/ збройні сили?

65%

Інше

13%

Так

22%

Ні

• співробітники долучилися до підрозділів

територіальної оборони – 40%

• фінансово – 24%

• надаємо продукти та медикаменти – 24%

• надаємо послуги – 7%

• забезпечуємо засобами захисту – 5%

• всі види підтримки

• підтримують співробітники, але не 

сама організація

• волонтерство

• частина працівників пішла на службу в 

армію та територіальну оборону; 

пожертвування від працівників



Що є найбільшим викликом для організацій зараз?

*інше:

перемога у війні 

ведення операцій з активами у зонах активних бойових дій

призов/мобілізація працівників чоловічої статі

відсутність у клієнтів можливості працювати

знаходження нових контактів/проектів, адже велика кількість 

клієнтів припинила свою діяльність

надання регулярних послуг під час війни

надійний інтернет та зв'язок

безпека продукції під час транспортування

перепрограмування бізнесу задля надання гуманітарної 

допомоги

пошук нових проектів поза Україною

можливість відвідувати клієнтів за кордоном 

підтримувати присутність компанії в Україні

різке скорочення ринка страхування та перестрахування

оплата партнерам/постачальникам за кордоном через 

обмеження НБУ

нездатність вести будь-яку діяльність, оскільки

проекти знаходяться в зонах активних бойових дій

увесь перелік

79% 49% 21%

16% 6% 6%

25%

безпека та захист

співробітників

логістика та 

транспортування

експортно-

імпортні операції

релокація
доступ до 

фінансування

доступ до 

сировини

інше*



Чи підтримують організації заклик Міністра закордонних справ України щодо

глобального бойкоту міжнародних компаній, які продовжують вести бізнес в росії?

86% 14%

Так Ні



припинити всі бізнес-операції в росії

посилити тиск на уряди в Європі та в усьому світі з метою припинення війни

закликати та лобіювати ширші та більш комплексні економічні санкції проти росії

посилити тиск на компанії, які досі працюють в росії та білорусі

припинити бізнес і чинити тиск на росію та білорусь

публічно озвучити позицію підтримки України та використовувати глобальні мережі для підвищення обізнаності та

привернення уваги до війни в Україні зі всесвітнім визнанням росії державою-терористом

підтримати Президента України та українців, закликаючи «закрити небо» над Україною та надати озброєння

спілкування з вищими органами влади на рівні своєї країни для надання багатогранної підтримки Україні

(фінансової, гуманітарної та ін.)

робити пожертвування Армії України, різним групам допомоги біженцям, Червоному Хресту України

надавати підтримку співробітникам своєї компанії в Україні

намагатися зберегти бізнес в Україні, щоб платити податки, виплачувати зарплату працівникам, підтримувати

економіку України

продовжувати співпрацю з українськими технологічними компаніями, поновлювати контракти та ліцензії,

досліджувати нові можливості для бізнесу

НАТО

брати участь в акціях протесту в своїх країнах проти війни в Україні

Як міжнародна бізнес-спільнота (включаючи штаб-квартири компаній) може

вплинути на припинення війни?


