


Респонденти

131 респондент зі 131 компанії-члена Палати

CEO

71% 29%

топ-менеджмент



Чи планує Ваша організація продовжувати діяльність в Україні 

в 2023 році?

так поки невідомо

98% 2%



Як, за Вашим прогнозом, зміниться дохід Вашої організації

в 2023 році?

45% 26% 29%

збільшиться не зміниться зменшиться



Як, за Вашим прогнозом, зміниться кількість працівників 

Вашої організації у 2023 році?

20% 53% 27%

збільшиться не зміниться зменшиться



Як, за Вашим прогнозом, зміняться інвестиції Вашої організації 

у 2023 році?

30% 54% 16%

збільшаться не зміняться зменшаться



Який Ваш прогноз щодо економіки України у 2023 році?

42% 41% 17%

зростатиме відбудеться спад залишиться без 

змін



Який Ваш прогноз щодо бізнес-клімату в Україні у 2023 році?

43% 17% 40%

покращиться погіршиться залишиться без 

змін



Як Ваша організація справляється з поточним економічним

спадом?

Інше

• намагаємося зберегти всіх співробітників

у безпеці та бізнес на плаву

• впроваджуємо нові способи комунікації та

роботи з клієнтами

• переносимо ІТ-екосистеми в хмарне

сховище

• готуємо персонал та діяльність до

холодної зими

• створюємо аварійно-оперативну базу в

відносно безпечному місці на Заході

України

• готуємо резервні офісні місця у Києві та

його околицях з резервним

енергопостачанням

• плануємо задіяти будь-який вільний

потенціал команди за межами країни

• інвестуємо в капітал

• проводимо моніторинг військової ситуації

та, у разі покращення, шукаємо

інвестиційні можливості

58%

реалізовуємо заходи 

щодо скорочення 

витрат

35% 34%

запускаємо нові 

послуги/напрямки

ставимо нові 

проекти на паузу

• • працюємо без змін – 23%

• • скорочуємо персонал – 19%

• • інвестуємо в нові проекти в Україні – 18%

• • інвестуємо в нові проекти за кордоном – 11%

• • наймаємо персонал – 9%

• • закриваємо офіси/заводи/об’єкти – 9%



Коли, на Вашу думку, закінчиться війна? 

77% 12%

4% 1%

2023 рік 2024 рік

2025 рік 2022 рік

Інше – 6%

• я не знаю

• війна буде «заморожена», але не

«закінчена офіційно»

• сильно залежить від подальшої

військової та фінансової підтримки

з боку США, Великобританії, ЄС



Чи вірите Ви, що Україна переможе в війні?

так не знаю

92% 8%



Скільки часу, на Вашу думку, знадобиться для післявоєнної

відбудови України?

Інше – 2%

• від 7 до 20 років

• критично залежить від

обсягів та умов західної

допомоги та репарацій

• без зовнішньої фінансової

підтримки знадобиться

щонайменше два покоління

37% 31% 22%

більше 5 років більше 10 років до 5 років

5% 3%

більше 15 років більше 20 років



Які будуть ключові драйвери процесу післявоєнної відбудови 

України?

Інше

• викорінення корупції

• структурна судова реформа

• верховенство права

• стабільне законодавство

• деолігархізація

• сприяння руху капіталу

всередині/за межами України

• покращення бізнес-клімату

• відсутність державного

регулювання та експортних

бар'єрів• • взаємодія з приватним сектором та потенційними інвесторами – 44%

• • єдність міжнародних партнерів – 37%

• • взаємодія з місцевою владою та громадами – 11%

доступ до 

фінансування з 

прозорим розподілом

коштів

чітка стратегія та 

компетентне

лідерство

наявність

кваліфікованих та 

мотивованих людей

82% 57% 46%


