


Респонденти

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

84% 16%

Топ-менеджериКерівники компаній



Чи продовжує Ваша організація вести бізнес в Україні після шести місяців війни?

так, повністю функціонує так, частково функціонує 

ні, діяльність призупинено – 1%

72% 27%



Чи продовжує Ваша організація виплачувати заробітну плату після шести місяців

війни?

в повному обсязі скоротила заробітну плату

83% 16%

не виплачує – 1%



Якими є найбільші виклики для Вашої організації після шести місяців війни?

Інше:

макроекономічна нестабільність

стримуюча монетарна політика Національного

банку України

відтік мізків

резервування персоналу

віддалена робота

неможливість виплати дивідендів

неможливість здійснення платежів закордонним

перестраховикам

проблеми з податковими органами

оплата за постачання електроенергії

безпека та захист 

співробітників

логістика та 

транспорт

відсутність 

клієнтів/замовлень

спад діяльності партнерів експортно-імпортні операції

доступ до фінансування – 15%

релокація – 14%

пошкоджені активи та майно – 13%

дефіцит постачання – 10%

нестача працівників – 6%

наближення зимового сезону – 4%

доступ до сировини – 3% 
неможливість відновити/запустити 

виробництво – 2% 

71% 44% 34%

33% 22%



Чи були пошкоджені заводи/фабрики/потужності/склади/офіси Вашої компанії 

після шести місяців війни?

22% 69%

так ні

Інше – 3%

втрачено товар під час

транспортування

пошкоджено

некритичне майно

незначні ушкодження – 48%

невиправні ушкодження – 52%

активи під окупацією

6%



Якими мають бути топ-3 пріоритети Уряду України задля прискорення

післявоєнного економічного відновлення та трансформації після перемоги України?

Забезпечити національну безпеку та оборону

України в співпраці з міжнародними

союзниками.

Імплементувати верховенство права,

реальну та ефективну судову реформу,

справедливе правосуддя, забезпечити

прозорий відбір суддів усіх інстанцій.

Дотримуватися незалежності Національного

банку, Антимонопольного комітету та

антикорупційних органів. Реформувати

сектор державних підприємств та державних

банків.

Прискорити набуття Україною членства в

Європейському Союзі шляхом наближення

національного законодавства в сфері

конкуренції, митної справи, охорони здоров’я,

захисту прав інтелектуальної власності,

медіа та ін.

79%

77%

37%

25% - Адаптувати та проводити збалансовану монетарну, фіскальну, бюджетну

та боргову політики задля створення фундаменту для швидкого економічного

зростання. Забезпечити достатнє страхування політичних ризиків для

інвесторів через співпрацю з провідними світовими фінансовими установами,

а також приватним страховим ринком. Розвивати інфраструктуру фондового

ринку.

21% - Відбудувати та модернізувати стратегічну інфраструктуру України

(портів, закладів охорони здоров’я та освіти, служб управління відходами, а

також водопостачання та водовідведення) на основі найкращого міжнародного

досвіду із залучення фінансування, сучасних урбаністичних архітектурних та

дизайнерських рішень, а також прозорих процедур приватизації та концесії.

21% - Запровадити передбачуваний та заохочувальний режим оподаткування

для роботодавців та добросовісних інвесторів. Гарантувати прозоре, своєчасне

та в повному обсязі відшкодування ПДВ експортерам.

17% - Зміцнити енергетичну незалежність та безпеку України шляхом розвитку

відновлюваної енергетики та збільшення внутрішнього видобутку газу та нафти,

а також інтеграцією до європейського енергетичного ринку.

9% - Стимулювати міжнародну торгівлю та забезпечити безпеку ланцюга

поставок шляхом вільного доступу до морських портів, розбудови

спроможності митної та прикордонної інфраструктури, а також забезпечити

довгострокові можливості доступу на ринок з міжнародними торговими

партнерами.

9% - Сприяти діджиталізації в масштабах усієї країни та

розвитку ІТ-екосистеми. Захищати інвестиції, права

власності, встановлювати рівні правила гри та реалізувати

належний захист прав інтелектуальної власності.

8% - Лібералізувати трудове законодавство та впровадити

політики соціального забезпечення, у тому числі

добровільного медичного страхування, що стимулюють

людей жити, працювати та інвестувати в Україні.



Чи підтримуєте Ви заохочення талантів жити, працювати та інвестувати в Україні

шляхом лібералізації та модернізації трудового законодавства?

так я не знаю

87% 13%



Де Ви зараз перебуваєте?

Який відсоток Ваших співробітників зараз 

перебуває в Україні?

68% 32%

в Україні закордоном

~ 75% ~ 50% 85-90%

95-100% ~ 25%

56% 14% 13%

11% 6%



Який Ваш прогноз щодо бізнес-клімату в Україні до кінця 2022 року?

залишиться без змін погіршиться покращиться

60% 31% 9%



Чи плануєте Ви продовжувати діяльність в Україні у 2023 році?

поки не знаютак

96% 4%


