


Респонденти

Керівники компаній Топ-менеджери

70% 30%

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

Опитування проводилося з 9 по 21 червня 2022 року



Чи продовжує Ваша організація вести бізнес в Україні після більше ніж 120 днів війни?

Так, повністю 

функціонує

Так, частково 

функціонує

Ні, діяльність 

призупинено

Ні, зовсім не 

функціонує

60% 34%

5% 1%

Якщо так, в якій мірі працює Ваша компанія?

надає послуги імпортує товари

має достатню

кількість

клієнтів/замовлень

виробляє товари експортує товари

70% 46% 36%

25% 14%



Чи продовжує Ваша організація виплачувати заробітну плату після більш ніж 120 днів війни?

в повному обсязі та 

додаткову допомогу
в повному обсязі

частково скоротила 

заробітну плату

не виплачує 

заробітну плату

57% 25% 16% 2%



Якими є найбільші виклики для Вашої організації після більш ніж 120 днів війни?

Інше81% 55%

безпека та захист 

співробітників

логістика та 

транспорт

дефіцит постачання – 19% 

релокація – 18%

пошкоджені активи та майно – 17%

доступ до фінансування – 14% 

стримуюча монетарна політика

Національного банку України

відсутність механізму для

короткострокових відряджень

нова 2% спрощена система

оподаткування під час воєнного стану

резервування персоналу

регуляторні бар'єри

активи, що знаходяться на окупованих

територіях

безпека та захист партнерів/клієнтів

розміщення персоналу по Україні та за

її межами

спад діяльності 

партнерів

38%

експортно-імпортні 

операції 

відсутність 

клієнтів/замовлень

36% 28%

доступ до сировини – 11% 

неможливість відновити/запустити 

виробництво – 7%

нестача працівників – 7% 

інше – 12% 



Чи були пошкоджені заводи/фабрики/потужності/склади/офіси Вашої компанії протягом 120 днів війни?

63% 25%

7% 5%

Ні Так

активи під 

окупацією
інше

незначні ушкодження

невиправні ушкодження

65%

35%

Інше

розграбований склад і викрадений

товар

активи поблизу лінії вогню

пошкоджені орендні активи за

місцезнаходженням

замовника



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

всі в безпеці

70% 16%

15% 2%

серед працівників є 

поранені

59 людей

серед працівників є 

загиблі невідомо

42 людини



Як би Ви оцінили бізнес-активність Вашої організації зараз у порівнянні з довоєнною?

на рівні 50-70% від довоєнної

34% 30% 22%

8% 4% 2%

на рівні 25-50% від довоєнної на рівні 70-80% від довоєнної

повністю (або майже 

повністю) зупинена діяльність

зараз і до війни є 

однаковою

бізнес-активність вища

ніж до війни



Яким чином Ваша компанія готова брати активну участь у відбудові економіки України після війни?

надаючи професійну експертизу 

(в т.ч. в рамках робочих груп при 

Національній раді з питань 

відновлення України від 

наслідків війни)

62% 53% 42%

створенням 

робочих місць 

для українців

збільшенням 

обсягу 

інвестицій

Інше

відкриті до участі в будь-який можливий спосіб

підтримуючи активну господарську діяльність

зберігаючи якомога більше робочих місць і

ведучи бізнес якнайкраще

продовжуючи надавати якісні послуги для

бізнесу та українців

допомога у благодійних проектах

плануємо інвестувати у відновлення галузі

сільського господарства

відновлюючи інфраструктуру охорони здоров'я

плануємо надавати консультації з усіх питань

страхування, включаючи покриття військових

ризиків

створюючи та підтримуючи навчальні центри,

розвиваючи систему освіти

розробляючи програму страхування будівельних

робіт з відновлення інфраструктури

підтримуючи ініціативи Палати з відбудови та

надаючи підтримку вразливим/

постраждалим категоріям населення

залежить від бізнес- та

законодавчого середовища в Україні

залежить від стану війни

виконуючи роботу/проекти на безоплатній основі – 38%

відкриттям нових виробничих потужностей та офісів – 22%

відновленням пошкоджених бізнес-активів – 21%

донаціями в фонди відновлення (включно з ініціативою 

United24) – 20% 

відновленням життєво важливої інфраструктури/міст – 17%

поки не знаємо – 13%

не плануємо брати участь – 1%

інше – 12%



продовжимо з урахуванням умов воєнного стану – 94%

будемо скорочувати витрати – 34%

запустимо нові послуги/напрями діяльності – 23%

будемо шукати клієнтів поза межами України – 22%

працевлаштуємо нових співробітників – 16%

будемо шукати фінансування в різних країнах – 7%

збільшимо обсяг інвестицій – 3%

Які Ваші плани щодо ведення бізнесу в Україні у 3-4 кварталах 2022 року?

продовжимо діяльність

95%

зменшимо діяльність

повністю припинимо 

діяльність

4%

1%зменшимо кількість співробітників – 40%

закриємо деякі офіси/фабрики/потужності – 20%

ІНШЕ:

o залежить від стану бізнесу/замовлень

o залежить від стану війни

o зниження активності буде спричинено

діючими законодавчими обмеженнями



Які Ваші плани щодо ведення бізнесу в Україні в 2023 році?

Інше

переглянемо та переоцінимо бізнес

залежить від ходу війни

залежить від економічної ситуації

залежить від можливості 

бронювання співробітників

поки немає інформації для прогнозуінше

продовжимо діяльність переглянемо та розширимо діяльність

переглянемо та 

скоротимо діяльність
зупинимо діяльність

70% 22%

5%1%2%


