


Респонденти

103 представники компаній-членів Палати: найбільші українські та міжнародні інвестори

керівники компаній топ-менеджмент

71% 29%



часткова релокація на західну Україну

команда частково переміщена всередині України

та поза її межі

віддалена робота

часткове відновлення роботи в окремим регіонах

дуже обмежені операції, відсутність виробництва

магазини на територіях активних бойових дій

закриті для продажу

Чи продовжує Ваша організація вести бізнес в Україні після майже 50 днів

війни?

інше:

50% 41% 29%

19% 15% 2%

частково функціонує повністю функціонує провели релокацію

всередині України

повністю припинили

діяльність

закрили офіси в 

деяких регіонах
провели релокацію

за межі України



Яких змін зазнала операційна діяльність Вашої компанії під час війни?

віддалена робота

реалізація донорських програм розвитку

зміна в перерозподілі праці

переговори про зменшення орендної плати

зміна планування – від довгострокових до

щоденних операцій

розширення можливостей місцевих команд для

швидшого прийняття рішень

фокус на безпеці людей і захисті активи та

запасів

релокація персоналу до офісів материнської

компанії

зміна логістичних каналів

фокус на оборону та критичну інфраструктуру

відсутніть цілей з продажів

зміна організаційної структури для ефективного

волонтерства співробітників

інше:

змінили бізнес-

моделі

здійснили

скорочення витрат

запустили нові

бізнес-

напрями/послуги

взяли проекти з 

офісів компанії в 

інших країнах

не зазнала змін здійснили пошук

нових клієнтів за 

межами України

здійснили пошук

фінансування в 

інших країнах

продали активи

52% 40% 20% 17%

17% 13% 9% 2%



Чи продовжує Ваша організація виплачувати заробітну плату під час війни?

72% 16%

6% 6%

в повному обсязі та 

додаткова допомога

в повному обсязі

частково скоротили 50% заробітної плати



Чи були пошкоджені під час війни заводи/фабрики/потужності/склади/офіси

Вашої компанії?

жодних ушкоджень незначні ушкодження невиправні ушкодження

досі під

окупацією

ще невідомо інше*

57% 20% 3%

3% 3% 14%

активи в безпеці, але багато проектів клієнтів

зазнають шкоди

втрата деяких службових автомобілів

втрата нових дороговартісних транспортних

засобів

відсутність фізичних офісів на території України

значні ушкодження і повні руйнації залежно від

локації

*інше:



Яких фінансових втрат Ваша організація зазнала під час війни?

Приблизні фінансові втрати 59 компаній (які відповіли) зі 103 

554 мільйони доларів



Чи продовжує Ваша компанія підтримувати гуманітарний рух?

співробітники

займаються

волонтерством

фінансово надаємо

необхідні товари

76% 75%

надаємо

послуги

44% 41%

24% 17% 1%

надаємо

медикаменти
надаємо засоби

захисту

не підтримує

надали транспортні засоби

створили неприбуткову організацію для

збору коштів та продовольства

співробітники фінансово підтримують різни

напрямки

створили фонд допомоги

інформаційна підтримка, онлайн-школа та

садок для українських дітей

інше:



Чи продовжує Ваша організація підтримувати українські підрозділи

територіальної оборони/ збройні сили?

деякі співробітники

долучилися до підрозділів

територіальної оборони

71% 35% 34%

надаємо продукти та 

медикаменти

фінансово

надаємо послуги забезпечуємо

засобами захисту

не підтримує

22% 22% 9%

надали транспортні засоби

надаємо за запитом техніку, запчастини,

матеріали, масло, мастило

індивідуальна підтримка співробітниками

інше:



Які найбільші виклики для Вашої організації після майже 50 днів війни?

безпека та захист

співробітників

логістика та 

транспортування

експортно-імпортні операції – 26% 

релокація – 14% 

пошкоджені активи та майно – 10% 

дефіцит постачання – 9%

доступ до фінансування – 8% 

доступ до сировини – 3%

зниження активності бізнесу клієнтів

стягнення непогашеної заборгованості

закриття адміністративних систем

відсутність страхового покриття

експортні обмеження з боку постачальників

через питання безпеки

невизначеність щодо потоку проектів

переосмислення сталої бізнес-моделі на 2022 рік

неотримання грошей від бізнес-партнерів за

товари, видані в довоєнний період

спроби примусово вручити працівникам повістки

на блокпостах

різке зниження кількості користувачів і оплати

послуг

інше:

79% 50% 36%

відсутність

клієнтів/замовлень



Чи хтось із співробітників Вашої компанії був поранений чи загинув під час війни?

всі у безпеці серед працівників є 

поранені

серед працівників є 

загиблі

не знаю

76% 14%

7% 3%



Чи готова Ваша компанія брати активну участь у відбудові

економіки України після війни?

87%

Так Ще не вирішили

13%



4%

Ні

Чи підтримуєте Ви твердження: компанії, які дотримуються бізнес-етики та принципів ESG, 

не повинні працювати у кривавому режимі в росії, яка продовжує здійснювати геноцид та 

військові злочини по всій Україні?

85%

Так Не знаю

11%


