
Відновлення економіки: 
стан і потреби бізнесу –
оцінка  обласний військових 
адміністрацій 

Червень, 2022



Публікація підготовлена Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку 
підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес спільно з 
Advanter Group за підтримки Європейського Союзу, Міністерства цифрової 
трансформації, Міністерства економіки, Міністерства Фінансів, Міністерства 
розвитку громад та територій та Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України 
та Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». 

Публікація відображає позицію авторів і не обов’язково відображає думку 
Європейського Союзу. 
Дослідження підготовлене в рамках Ініціативи для відновлення економіки, 
розвитку підприємництва та експорту України.

Метод: онлайн опитування представників Обласних державних 
адміністрацій
Періоди опитувань і обсяг вибірки:

Період опитування: 25.05 – 10.06.2022 р.
Всього проаналізовано 19 респондентів.

Потреби бізнесу та стан розвитку економіки, підприємництва, експорту
були проаналізовані за наступними областями:  Вінницька, Волинська, 
Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, 
Київська, Львівська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, 
Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, 
Чернігівська області.

Технологічна
інформація та 
методологічні нотатки

Контакти: info@cid.center | analytic@epo.org.ua
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https://business.diia.gov.ua/economic-recovery
mailto:info@cid.center
mailto:analytic@epo.org.ua


Основні результати
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Оцінка стану бізнесу, порівнюючи з періодом до 
24.02.2022 року

5%

11%

16%

58%

5% 5%

Повністю зупинили 
роботи (0%)

Майже зупинено (10 
- 30%)

Працює частково 
(40% - 60%)

Зменшилися обсяги 
реалізованої 
промислової 
продукції та 

наданих послуг 
(70% - 90%)

Практично не 
змінилася 

діяльність (100%)

Зросли обсяги 
реалізованої 
промислової 
продукції та 

наданих послуг 
(110% - 130%)
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Зменшилися обсяги
реалізованої промислової
продукції та наданих послуг
(70% - 90%)

Майже зупинено (10 -
30%)

Немає відповіді

Практично не змінилася
діяльність (100%)

Київська

Чернігівська
Сумська

Полтавська

Черкаська

Львівська

Житомирська

Волинська
Рівненська

Вінницька

Хмельницька

Чернівецька
Закарпатська

Івано-
Франківська

Тернопільська

Одеська

Миколаївська

Херсонська

АР Крим

Кіровоградська

Запорізька

Донецька

ЛуганськаХарківська

Дніпропетровська

Оцінка стану бізнесу, порівнюючи з періодом до 
24.02.2022 року: регіональний розріз

Повністю зупинили 
роботи (0%)

Зросли обсяги реалізованої
промислової продукції та 
наданих послуг (110% - 130%)

Працює частково (40% -
60%)



5% 5% 5%

58%

21%

5%

Бізнес не буде 
працювати / 

зупинено

Не більше 20% 
від 2021

20%-50% від 
2021

50%-80% від 
2021

Майже як у 2021 120%-150% від 
2021 (ріст 20-

50%)

Прогноз на 2022 рік щодо діяльності бізнесу, 
зареєстрованого на території області 
(порівняно з 2021 роком)
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8%

8%

15%

15%

38%

15%

80-90%

50-60%

40-50%

30-40%

10-20%

0-10%

Прогноз на 2022 рік щодо ПАДІННЯ доходів місцевого
бюджету (без трансфертів, дотацій з державного бюджету) 
порівняно з 2021(прогнозують 68% респондентів)

7

26% опитаних (5 областей) прогнозують зростання доходів, 5% (1 область) – складно визначитись (вважають 
можливим як падіння, так і зростання доходів)



11%

63%

5%

21%

Значно вище середнього

Вище середнього

Значно нижче середнього

Складно оцінити

Оцінка бізнес-клімату у регіоні у порівнянні з 
середнім по Україні
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Оцінка бізнес-клімату у регіоні у порівнянні з 
середнім по Україні

Вище середнього

Значно нижче 
середнього
Складно оцінити/
немає відповіді

Значно вище 
середнього

Київська

Чернігівська
Сумська

Полтавська

Черкаська

Львівська

Житомирська

Волинська
Рівненська

Вінницька

Хмельницька

ЧернівецькаЗакарпатська

Івано-
Франківська

Тернопільська

Одеська

Миколаївська

Херсонська

АР Крим

Кіровоградська

Запорізька

Донецька

ЛуганськаХарківська

Дніпропетровська



Чи відомо Вам про релоковані підприємства із
зони бойових дій на територію Вашої області?

Так
74%

Ні/немає 
відповіді

26%

• Вінницька
• Волинська
• Житомирська
• Закарпатська
• Івано-

Франківська
• Київська
• Львівська
• Луганська
• Полтавська
• Рівненська
• Тернопільська
• Хмельницька
• Черкаська
• Чернівецька
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11%

21%

21%

21%

21%

42%

63%

79%

Ремонт наявних приміщень

Відшкодування витрат на оренду

Пошук постачальників сировини

Пошук партнерів для збуту в Україні

Пошук партнерів для збуту за кордоном

Фінансова підтримка для покриття 
оборотних коштів, закупівлі обладнання 

тощо

Пошук приміщень для розміщення 
співробітників., відшкодування 

транспортних витрат

Пошук виробничих та складських 
приміщень

Запити до місцевої влади з боку підприємств, які
мають намір перемістити свої виробничі потужності
на територію області
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11%

11%

16%

53%

74%

Надання безповоротної фінансової 
допомоги

Програми з розвитку експорту

Пошук інвесторів

Сприяння у пошуку житла для працівників

Підбір локацій для розміщення 
виробничих потужностей

Допомога, яку готові надати ОВА релокованим
підприємствам
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Чи існують в області програми підтримки малого та 
середнього бізнесу?

Програма є

Програма в 
розробці

Немає відповіді

Київська

Чернігівська
Сумська

Полтавська

Черкаська

Львівська

Житомирська

Волинська

Рівненська

Вінницька

Хмельницька

ЧернівецькаЗакарпатська

Івано-
Франківська

Тернопільська

Одеська

Миколаївська

Херсонська

АР Крим

Кіровоградська

Запорізька

Донецька

ЛуганськаХарківська

Дніпропетровська



Наявна в області інфраструктура підтримки бізнесу
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16%

26%

32%

32%

37%

37%

37%

68%

74%

79%

95%

100%

47%

47%

52%

47%

53%

37%

21%

26%

16%

5%

37%

26%

16%

68%

16%

10%

26%

11%

5%

Інше

Акселератор, інкубатор

Коворкінг

Центр підтримки підприємців "Дія бізнес"

Бізнес-клуб

Науковий парк, технопарк, індустріальний парк

Фонд підтримки підприємництва

Агенція місцевого/регіонального розвитку

Кластер, бізнес-асоціація

Координаційна рада з питань підприємництва

Торгово-промислова палата

Відділ підтримки підприємництва, розвитку 
економіки, або подібний підрозділ в органі влади

Наявна і діє Потрібно розвивати Необхідно створити



Актуальні цифрові дані про місцеву економіку, 
якими володіє ОВА

5%

11%

11%

26%

32%

32%

32%

42%

47%

63%

68%

53%

89%

42%

47%

58%

63%

58%

58%

53%

32%

13%

42%

47%

26%

11%

5%

11%

5%

Інше

Санкції, зв’язки з країнами-агресорами

Судові справи

Тендери, публічні кошти в доходах бізнесу

Активи на території 

Фінанси, персонал

Ліцензії, дозволи, патенти, які є у бізнесу

Динаміка бізнесу 

Платники податків та боржники, динаміка сум сплат

ЗЕД

Кількість бізнесів та кластери економіки, зв'язки

ТАК НІ, але потрібно НІ, не потрібно
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5%

5%

5%

5%

16%

16%

32%

32%

32%

37%

47%

47%

58%

58%

79%

79%

Клієнти (або роздрібні мережі) не розраховуються (вчасно або в 
принципі)

Відсутність необхідного обладнання, застаріле обладнання

Високі податки та збори

Недобросовісна конкуренція

Відсутність необхідної підтримки бізнесу на рівні територіальних громад 
в межах їх повноважень

Фокусування уваги, ресурсів на допомозі ЗСУ, силами ТрО і т.ін. 

Відсутність достатнього капіталу

Відсутність замовлень на зовнішніх ринках або експертизи в експорті

Недостатня підтримка держави в розвитку експорту (фінансування участі 
компаній в міжнародних торгових виставках\місіях тощо)

Недоступність кредитних коштів, у тому числі - програми 5-7-9, кредитів 
під 0% й т.ін.

Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на 
внутрішньому ринку

Відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників

Неефективна, довга, дорога логістика

Відсутність необхідної сировини, матеріалів й т.ін.

Зруйнованість ланцюгів постачання

Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку, 
високі ціни на енергоресурси, логістику, сировину

Перешкоди відновленню і розвитку бізнесу зараз
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21%

26%

32%

37%

37%

37%

42%

53%

53%

63%

Розробка дієвої місцевої програми підтримки бізнесу

Відкриття центру Дія Бізнес, підсилення існуючою 
інфраструктури підтримки бізнесу

Дані про місцеву економіку, як для потреб органу 
влади та і допомоги переселенцям, потенційним 

підприємцям тощо

Моніторинг динаміки, різниці цін, потреб на ключові 
товари/послуги на внутрішньому ринку в регіоні, в 

Україні

Залучення фахових консультантів для аналізу, 
управління МЕР, проектами розвитку, кластерами й 

т.ін.,

Залучення кваліфікованих кадрів, навчання кадрів, які 
працюють в МЕР, у тч. в інфраструктурі підтримки 

бізнесу

Аналіз конкурентоспроможності громади\регіону, 
можливостей для розвитку експорту

Доступність для місцевого бізнесу програм “5-7-9”, 
кредитних гарантій для експортерів й т.ін.

Розвиток співпраці з міжнародними партнерами

Залучення для кластерів місцевої економіки 
перспективних партнерів (клієнтів, інвесторів, 

технологічних партнерів тощо)

Допомога, потрібна регіону у відновлені та розвитку
місцевої економіки, включення у цей процес
переселенців, покращення бізнес-клімату
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5%

5%

5%

5%

11%

11%

11%

11%

21%

21%

21%

21%

32%

42%

42%

53%

68%

79%

89%

Ресторани та кав'ярні

Операції з нерухомим майном

Професійна, наукова та технічна діяльність

Професійні послуги: маркетинг, консалтинг, дизайн

Оптова торгівля

Роздрібна торгівля харчовими продуктами

Виробництво меблів

Будівництв

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

Інші види переробної промисловості

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

Легка промисловість

Туризм

ІТ-сектор

Машинобудування

Виробництво харчових продуктів

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

Найбільш перспективні сектори місцевої економіки -
з найбільшим потенціалом росту, експорту
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21%

26%

37%

42%

47%

58%

58%

58%

58%

68%

84%

Необхідність перегляду тарифів, імпортних квот в 
рамках діючих угод про зони вільної торгівл

Спрощення, пришвидшення митних процедур для 
імпортних операцій

Освітні заходи та тренінги щодо експортної 
діяльності

Спрощення, пришвидшення митних процедур для 
експортних операцій

Інформація та дослідження про зовнішні ринки

Консультації щодо виходу на зовнішні ринки

Організація та співфінансування участі в торгових 
місіях та виставках

Страхування та кредитування експортної діяльності

Просування бренду України (Made in Ukraine\Trade 
with Ukraine) на зовнішньому ринку

Необхідність відкриття нових ринків 

Допомога в пошуку партнерів

Підтримка, необхідна бізнесу для розвитку експорту
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42%

42%

47%

47%

47%

63%

68%

Науково-технічна співпраця

Координаційна допомога

Консультації щодо розвитку бізнесу

Навчання кадрів

Сертифікації продукції

Пошуку партнерів

Аналіз потенційних ринків збуту

Допомога, необхідна для розвитку
секторальних/кластерних об’єднань
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Дякуємо!

Контакти:

info@advanter.ua
analytic@epo.org.ua
info@cid.center
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