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HoReCa Готель – Ресторан – Кафе/кейтеринг

ESG Екологічні, соціальні та управлінські аспекти

ITFC Український центр сприяння інвестиціям і торгівлі

UIRD Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

USAID United States Agency for International Development

АЗС Автозаправна станція

АТП Американська торговельна палата

ВАТ Відкрите акціонерне товариство

ВВП Валовий внутрішній продукт

ВПО Внутрішньо переміщена особа

ЄБА Європейська Бізнес Асоціація

ЄС Європейський Союз

Мінагрополітики Міністерство аграрної політики та продовольства України

Мінекономіки Міністерство економіки України

ММСП Мікро-, малі та середні підприємства

МОМ Міжнародна організація з міграції

МОП Міжнародна організація праці

МР Міська рада

МСП Малі та середні підприємства

НУО Неурядова організація

ПДВ Податок на додану вартість

ПРООН Програма розвитку ООН

ОВА Обласна військова адміністрація

ОЕСР Організація економічного співробітництва та розвитку

УВКБ ООН Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

ЧБО Членське бізнес-об’єднання 

СПИСОК 
АБРЕВІАТУР
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Членські бізнес-
об’єднання (ЧБО)

Некомерційні організації, членами яких є компанії або 
фізичні особи-підприємці. Такі організації демократично 
керуються рішеннями своїх членів, приймають колектив-
ні рішення та надають своїм членам широкий спектр за-
питуваних послуг. Термін ЧБО стосується торговельних 
палат, бізнес-асоціацій, федерацій та найвищих органів, 
організацій роботодавців тощо.

Міська рада (МР) Законодавчий орган муніципалітету або місцевого адмі-
ністративного району.

Мікро-, малі 
та середні 
підприємства 
(ММСП)

Категорії підприємств залежно від таких критеріїв, як 
балансова вартість активів/річний оборот та кількість 
співробітників. Для того, щоб бути включеним до певної 
категорії, підприємство повинно відповідати принаймні 
двом з наступних критеріїв, встановлених Законом Укра-
їни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні»:

 � Мікропідприємство: балансова вартість активів – до 
350 000 євро/річний оборот – до 700 000 євро та 
кількість співробітників – до 10 осіб.

 � Мале підприємство: балансова вартість активів – до 
4 млн євро/річний оборот – до 8 млн євро та кількість 
співробітників – до 50 осіб.

 � Середнє підприємство: балансова вартість активів – 
до 20 млн євро/річний оборот – до 40 млн євро та 
кількість співробітників – до 250 осіб.

Область Основний тип адміністративного поділу України першого 
рівня.

Обласна  
військова 
адміністрація 
(ОВА)

Національна гілка Уряду України, яка здійснює адміні-
стрування області в умовах воєнного стану

Релокація Переміщення ділової активності та активів з одного  
географічного місця в інше у пошуках більш сприятливо-
го та безпечного середовища для ведення бізнесу

ГЛОСАРІЙ
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Передмова

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну і 
безпрецедентну війну проти України, що призвело до порушення 
ділової активності, завдало шкоди людям, містам та інфраструктурі й 
спричинило руйнівний вплив на економіку України. Ця експрес-оцінка 
впливу війни на українські мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) 
має на меті сприяти кращому аналізу того, як криза вплинула на їхню 
ділову активність, та розробити заходи реагування для підтримки 
безперервності функціонування та відновлення бізнесу.

Дослідження присвячене поточному стану ділової активності ММСП у 
різних регіонах і галузях, ключовим викликам і проблемам, спричиненим 
війною, та основним змінам, що відбулися, порівняно з довоєнним 
періодом. Воно також спрямоване на визначення доступної для ММСП 
підтримки з боку різних зацікавлених сторін, таких як уряд, місцеві 
органи влади, донорські організації та приватний сектор. Завданням 
дослідження є забезпечення цілісного уявлення про потреби ММСП 
та вже наявну підтримку з метою визначення сфер додаткових заходів 
для негайного відновлення та сталого післявоєнного зростання.  

У цьому звіті узагальнено основні висновки за результатами оцінки, 
а також спостереження щодо можливих дій у відповідь на виклики, з 
якими наразі стикаються ММСП в країні. Звіт має на меті надати уявлення 
про поточні наслідки війни для сектору ММСП. Це не повноцінне 
дослідження, воно ґрунтується на вторинних даних різноманітних 
опитувань та досліджень, проведених під час війни.

Методологія оцінки та обмеження

Ця експрес-оцінка ґрунтується на широкому діапазоні вторинних даних, 
зібраних шляхом предметного кабінетного дослідження та пов’язаних 
з березнем-травнем 2022 року. Зібрані дані можуть бути розділені на 
групи за кількома основними джерелами: 

 � Опитування та дослідження, проведені серед ММСП та громадян 
України

 � Українське законодавство, пов’язане з відповіддю держави на 
потреби та виклики бізнесу під час війни

 � Новини, пов’язані з ініціативами підтримки, опубліковані на сайтах 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
України

 � Новини, опубліковані на сайтах бізнес-асоціацій, міжнародних 
донорських організацій, які стосуються підтримки ініціатив під час 
війни

 � Дані Державної служби статистики України щодо історичного 
внеску ММСП в економіку України. 
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Що стосується опитувань, проведених іншими дослідницькими 
організаціями, то перевага надавалася тим дослідженням, які 
проводилися на періодичній та частій основі, що дає змогу зробити 
висновки про тенденції у мінливій воєнній обстановці. 

Враховуючи оперативний характер оцінки та обмежені часові рамки 
збору даних, звіт має низку обмежень, які наведено нижче:

 � Обмеження в часі: ця оцінка була проведена протягом короткого 
періоду часу (травень 2022 року), вона може не відображати 
останні зміни до моменту публікації цього звіту.

 � Офіційна статистика: через воєнний стан Державна служба 
статистики України не публікує свіжих даних за 2022 рік.

 � Обмеження опитування: два основних опитування серед ММСП, 
які були використані для досягнення цілей цієї оперативної оцінки, 
були проведені Advanter Group та Gradus Research Company. 
Advanter Group провела чотири хвилі опитування, охопивши від 
207 до 934 респондентів у період з 2 березня по 7 травня 2022 
року. Дані збиралися через мережу Інтернет. Детальної інформації 
про структуру вибірки за розміром бізнесу чи географією 
респондентів не надано. Дані Gradus Research Company збиралися 
за допомогою мобільних застосунків 303 респондентів, які 
представляють ММСП, але без інформації про їхнє географічне 
розташування. Слід зазначити, що з огляду на бойові дії, що 
тривають, та можливі перебої з мобільним та інтернет-з’єднанням, 
респонденти з постраждалих від війни територій України, могли 
зазнавати труднощів із участю в опитуваннях, а, отже, могли бути 
недостатньо представлені.

 � Дані, дезагреговані за розміром підприємств: як зазначено вище, 
деякі дослідження не розкривають повної інформації про структуру 
вибірки та не вказують, чи включали вони мікропідприємства. Тому 
в цій оцінці посилання на МСП або ММСП залежить від термінології, 
яка використовується в конкретному дослідженні, якщо серед 
респондентів не були спеціально згадані мікропідприємства.

 � Ініціативи з підтримки бізнесу з боку центральної та місцевої 
влади: уряд України та місцеві органи влади впроваджують 
ініціативи з підтримки бізнесу на регулярній основі. Ініціативи, 
які висвітлюються в цьому звіті, були обрані як ілюстративний 
приклад того, що державні органи влади пропонують бізнесу, і 
не обов’язково представляють усі існуючі ініціативи, а також не 
включають всі області, де такі ініціативи можуть бути запроваджені. 
Перелік областей, які були проаналізовані в рамках цієї оцінки, 
наведено у відповідному розділі звіту.
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1 Використані курси  
обміну UAH/USD:  
26,96 грн. станом  
на 2020 рік, 27,29 грн. 
станом на 2021 рік,  
29,25 грн. станом  
а 2022 рік.

 � Донорські та приватні ініціативи з підтримки бізнесу: для досягнення 
цілей цієї оцінки донорські та приватні ініціативи з підтримки бізнесу 
наведені як приклади підтримки, доступної для ММСП в Україні. 
Через обмеженість у часі цієї оперативної оцінки були охоплені 
лише окремі ініціативи.

 � Обмінний курс: усі дані за минулі періоди, виражені в українських 
гривнях, були перераховані в долари США за середнім курсом 
Національного банку України до долара США за відповідний рік1. 
Це було зроблено виключно в інформаційних цілях.

 � Дані, дезагреговані за статтю: гендерно диференційований аналіз 
проводився у випадках, коли були доступні дані.
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РЕЗЮМЕ 

Автор фото: Євгеній Завгородній / ПРООН в Україні
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Сектор ММСП робить значний внесок в українську економіку. На 
його частку припадало 73 відсотки зайнятості у країні та 63 відсотки 
валового обсягу продажів у 2020 році. До війни майже дві третини 
українських ММСП розташовувалися в регіонах, які зазнавали або 
досі зазнають активних наземних бойових дій. Кількість зайнятих у 
ММСП осіб була майже вдвічі більшою, а обсяги продажів – майже 
втричі вищими в цих регіонах порівняно з іншими регіонами країни, 
які не були залучені в активні наземні бойові дії.

На момент проведення цієї оцінки активні наземні бойові дії тривали 
в п’яти областях, чотири з яких є одними з найбільш промислово 
розвинених областей країни. Загалом у цих областях у 2020 році 
було зайнято майже 1,1 млн осіб (77 відсотків з яких припадає на 
ММСП), а валовий обсяг продажів становив 1 247,4 млрд гривень 
(46,3 млрд доларів США) (60 відсотків з яких припадає на ММСП). 
Основним сектором промисловості в цих областях (крім Харківської 
області) була обробна промисловість, друге місце посідала роздрібна 
та оптова торгівля, сільське господарство і будівництво. Крім того, 
частка підприємств, очолюваних жінками, у цих областях вища, ніж у 
середньому по країні.

Результати останніх опитувань, проведених серед українських ММСП, 
показують, що станом на середину квітня 2022 року близько 50 
відсотків підприємств працювали лише на 10-60 відсотків потужності 
довоєнного рівня. Вони також підтверджують, що ММСП є більш 
вразливими до спричинених війною потрясінь, ніж великі підприємства 
(лише 14 відсотків ММСП працювали на повну потужність порівняно 
з 41 відсотком великих підприємств станом на середину квітня 2022 
року)2. Будь-яке значне скорочення діяльності практично означає 
припинення діяльності для ММСП, вони мають обмежену можливість 
диверсифікації економічної діяльності і, таким чином, мають більше 
проблем з трансформацією та адаптацією. 

ММСП зазвичай мають нижчі фінансові важелі та менші можливості 
для залучення додаткового фінансування. Тому негайні потрясіння 
від російського вторгнення змусили значну частку сектору ММСП 
(22 відсотки станом на середину квітня 2022 року), який вже сильно 
постраждав від COVID-19, припинити діяльність. Однак через місяць 
після початку війни бізнес почав адаптуватися до нового економічного 
контексту, про що свідчить частка «закритих» підприємств серед 
ММСП: 22 відсотки в середині квітня порівняно з 75 відсотками на 
початку березня.  

Однак бізнес поступово відроджується і з часом набирає обертів. 
Це пов’язано з тим, що значна частка ММСП потребує переміщення 
на безпечніші території України або певної трансформації. Більше 
половини ММСП завершили, розпочали або планують трансформувати 
свій бізнес для відновлення діяльності. 

1.1 млн

50%

10-60%

осіб було зайнято 
на територіях,  
де тривали  
бойові дії

підприємств 
працювали 
лише на

потужності 
довоєнного рівня

2 ОЕСР. Вплив глобальної 
кризи на фінансування 
МСП і підприємництва 
та політичні заходи 
реагування, 2009.

https://www.oecd.org/industry/smes/43183090.pdf
https://www.oecd.org/industry/smes/43183090.pdf
https://www.oecd.org/industry/smes/43183090.pdf
https://www.oecd.org/industry/smes/43183090.pdf
https://www.oecd.org/industry/smes/43183090.pdf
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Близько третини ММСП, опитаних Gradus Research Company, повністю 
перемістилися, перебувають у процесі переміщення або планують 
перемістити свої виробничі потужності у відносно безпечні регіони.

Ділова активність навряд чи відновиться до рівня 2021 року. Більше 
половини МСП прогнозують доходи у 2022 році нижче 50 відсотків 
від рівня 2021 року. Це спричинено низкою факторів, таких як 
порушення ділової активності через ризики, пов’язані з безпекою, 
падіння споживчого попиту, порушення ланцюгів постачань і труднощі 
з логістикою. Останні два фактори також призводять до зниження 
прибутку через збільшення вартості вхідних матеріалів та послуг.

З огляду на падіння продажів і недостатнє використання виробничих 
потужностей підприємствам не вдалося уникнути скорочення 
персоналу, яке досягло свого піку на рівні 33 відсотків серед ММСП у 
квітні 2022 року. Водночас у деяких галузях існує невідповідність між 
попитом і пропозицією робочої сили (зокрема, у таких трудомістких 
галузях, як сільське господарство і текстиль, одяг та взуття тощо) та 
в усіх географічних регіонах через масове переміщення людей та 
релокацію підприємств.

Війна зумовила нові та посилила деякі з існуючих проблем для ММСП. 
Порушення ланцюгів постачань та скорочення попиту на товари і 
послуги на внутрішньому ринку збільшують потребу підприємств 
ще активніше шукати нових ділових партнерів та клієнтів, а також 
досліджувати можливості на зовнішніх ринках. 

Як доступ до фінансування, так і доступність кредитних ресурсів 
стали головною проблемою для ММСП з початку війни. Комерційні 
банки практично припинили активне кредитування ММСП, а кредитні 
ресурси для фінансування робочого капіталу та проєктів тепер 
доступні лише за державними програмами.

На додаток до вищезазначених проблем, ММСП змушені боротися 
з ризиками та наслідками війни, що включають втрати від знищення 
активів, ризики, пов’язані з безпекою персоналу, зруйновану 
інфраструктуру та кібератаки. Експортери стикаються зі значними 
проблемами у транспортуванні продукції на зовнішні ринки з огляду 
на блокування українських морських портів російським флотом та 
вузькі місця у транспортних каналах залізничного та вантажного 
транспорту. Багато імпортерів постраждали від валютних обмежень, 
запроваджених урядом, а експортери не можуть повернути свій 
ПДВ через призупинення електронної системи адміністрування 
відшкодування ПДВ.

33%
ММСП не вдалося 
уникнути скорочення 
персоналу,  
квітень 2022
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У короткостроковій перспективі ММСП не зможуть подолати ці 
виклики самостійно, тому важливо, щоб усі ключові зацікавлені 
сторони об’єднали свої зусилля для сприяння економічному 
відродженню шляхом трансформації бізнесу, розвитку нових 
ланцюгів постачань, встановлення ділових партнерств та співпраці, 
оптимізації витрат і фінансової підтримки. У центрі уваги мають бути 
галузі, які можуть сприяти зростанню економіки країни (наприклад, 
сільське господарство, харчова промисловість, IT, будівництво та 
інфраструктура). 

План заходів для успішного розвитку ММСП має передбачати 
технологічні інновації, просування імпакт інвестування та інвестування 
з урахуванням оптимальних екологічних, соціальних та управлінських 
факторів (ESG investment), створення робочих місць, сприяння 
сприятливому середовищу для соціальних і солідарних підприємств 
та посилення економічних зв’язків з країнами Європейського Союзу 
(ЄС). Ці заходи також повинні враховувати регіональну специфіку, щоб 
усунути можливий дисбаланс в економічному розвитку, спричинений 
війною. 



ОГЛЯД СЕКТОРУ 
ММСП

РОЗДІЛ I. 

Автор фото: Олег Мацко / ПРООН в Україні
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Мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) відіграють важливу роль 
в економіці України. За даними Державної служби статистики України, 
у 2020 році ММСП становили приблизно 99,9 відсотка суб’єктів 
господарювання у країні (майже 83 відсотки з них – мікропідпри- 
ємства)3. Внесок українських ММСП у зайнятість та валові продажі 
наближається до показників розвинених країн, тобто 73 відсотки та  
63 відсотків відповідно. У 2020 році внесок у додану вартість становив 
70 відсотків. За даними Державної служби статистики України станом 
на 1 листопада 2021 року частка бізнесу, який очолюють жінки, 
залишається досить низькою. Вона є вищою серед мікропідприємств, 
але зменшується зі збільшенням кількості співробітників на 
підприємстві (див. Діаграму 1).

Згідно з результатами опитування4 проведеного ПРООН серед 1 000 
українських ММСП на початку лютого 2022 року, менше ніж третина 
респондентів є або були членами членських бізнес-об’єднань (ЧБО): 22 
відсотки респондентів є чинними членами ЧБО, тоді як ще 7 відсотків 
ММСП були членами ЧБО в минулому. Найбільша частка респондентів-
членів ЧБО серед середніх та малих підприємств (26 відсотків та 19 
відсотків відповідно), а найменша – серед мікропідприємств (6 відсотків).

Ділова активність ММСП5 зосереджена у кількох історично створених 
регіональних бізнес-центрах. Як показано на Діаграмі 2, у 2020 році у 
місті Києві задокументовано найбільшу частку ММСП як за кількістю, так 
і за їхнім внеском в економіку. Таким чином, понад чверть українських 
ММСП базувалися в Києві, де було зайнято майже 22 відсотки 
населення, яке працює в українських ММСП, і на них припадало 42 
відсотки загального валового обсягу продажів ММСП. Разом з містом 
Києвом, Київська область займає провідні позиції за представництвом 
ММСП. За нею йдуть Дніпропетровська, Одеська, Харківська та 
Львівська області. Найменший внесок у діяльність сектору ММСП має 
Луганська область, оскільки з 2014 року більша частина області не 
контролюється українським урядом.

3 http://www.ukrstat.gov.
ua/operativ/operativ2019/
fin/pssg/ksg_vsmm_
ek_2010_2020_u.xlsx

4 Проєкт ПРООН 
«Зміцнення членських 
бізнес-об’єднань 
ММСП в Україні», 
загальнонаціональне 
опитування серед 1 000 
ММСП (зареєстрованих як 
приватні юридичні особи 
або приватні підприємці), 
яке досліджує потреби 
і проблеми бізнесу, 
рівень обізнаності та 
ставлення респондентів 
до ЧБО, а також досвід 
використання послуг з 
розвитку бізнесу.

5 У цьому розділі приватні 
підприємці (фізичні особи-
підприємці) виключені з 
аналізу, якщо не вказано 
інше, оскільки вони 
можуть функціонувати в 
інших місцях, ніж місце 
реєстрації бізнесу, і 
в багатьох випадках 
представляють форму 
зайнятості.

99,9%
суб’єктів господарської 
діяльності становили 
ММСП у 2020 році

Діаграма 1. 

Частка підприємств, 
які очолюють жінки/
чоловіки, 2021 

(Відсоток)

Співробітники

< 9

10 – 49

50 – 249

> 250

Джерело: Державна служба статистики України, дані без урахування банків та організацій державно-
го сектору, 1 листопада 2021 року

Підприємства,  
які очолюють жінки

Підприємства,  
які очолюють чоловіки
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73% всіх зайнятих 
припадає на ММСП

63% валових продажів 
припадає на ММСП 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/fin/pssg/ksg_vsmm_ek_2010_2020_u.xlsx
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/fin/pssg/ksg_vsmm_ek_2010_2020_u.xlsx
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/fin/pssg/ksg_vsmm_ek_2010_2020_u.xlsx
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/fin/pssg/ksg_vsmm_ek_2010_2020_u.xlsx
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Щоб оцінити вплив війни на економічну діяльність ММСП за місцем їх 
розташування, усі області були поділені на дві групи за масштабами 
бойових дій з 24 лютого (див. Діаграму 2). На Діаграмі 2 показано, що 
65 відсотків підприємств розташовані на територіях, які постраждали 
від конфлікту, на яких працює близько 64 відсотки співробітників 
і які забезпечують близько 73 відсотки валового обсягу продажів 
українських ММСП.

Групу областей, які зазнали активних наземних бойових дій, можна 
поділити на дві підгрупи. До першої належать області, звільнені від 
російської окупації, які вже не зазнають активних бойових дій, а саме 
Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, 
Чернігівська, області та місто Київ. Друга підгрупа складається з 
областей, на яких все ще тривають активні наземні бойові дії, та 
включає Донецьку, Запорізьку,  Луганську, Харківську, та Херсонську 
області.

Внесок ММСП звільнених областей в українську економіку до війни 
є досить значним. За даними Головних управлінь Державної служби 
статистики України у кожній області, у 2020 році на всіх підприємствах 
цих областей було працевлаштовано майже 3,3 млн осіб, з них 65 
відсотків – у ММСП. Підприємства області забезпечували 6 367,3 млрд 
грн (236,2 млрд доларів США) валових продажів, при цьому 61 відсоток 
вносили ММСП. 

Області, які досі зазнають активних наземних бойових дій, традиційно 
становили значну частку економіки країни. Загалом у цих областях 
у 2020 році було працевлаштовано майже 1,1 млн осіб (77 відсотки з 
яких припадає на ММСП), вони забезпечували 1 247,4 млрд грн (46,3 
млрд доларів США) валових продажів (60 відсотків з яких припадає 
на ММСП). Переробна промисловість є домінуючим сектором в 
усіх цих областях, за винятком Харківської області, де вона посідає 
друге місце після роздрібної та оптової торгівлі. Фактично на ці п’ять 
областей припадає майже 31 відсоток валових продажів переробної 
промисловості у країні.

Сільське господарство є третім сектором за валовими продажами в 
цих п’яти областях після переробної промисловості та торгівлі, що 
становить 32 відсотки валових продажів країни у цьому секторі. На 
окуповані території припадало 16 відсотків валових продажів у сфері 
будівництва в країні.

Середня частка бізнесу, який очолюють жінки, у цих областях становила 
39 відсотків, і є вищою, ніж на інших територіях України (34 відсотки). 
Найбільша частка бізнесу, який очолюють жінки, була в Донецькій та 
Луганській областях (45 відсотків та 43 відсотки відповідно)6.
 

6 Однак, ці дані включають 
організації державного 
сектору, в яких зазвичай 
працює більша частка 
жінок, а також більша 
частка жінок-керівниць.

65%
підприємств 
були розташовані 
на територіях, які 
постраждали від 
конфлікту
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Діаграма 2. 

Короткий огляд 
сектору ММСП 
України у 2020 році

Частка у кількості  
ММСП, %

Частка у зайнятості  
в ММСП, %

Частка у валових 
продажах ММСП, %

Область, де мали місце 
наземні бойові дії

Область, де наземні 
бойові дії не мали місця

Конфіденційні дані

Територія, тимчасово 
окупована Росією

Дніпропетровська обл.
8.2

8.9
7.3

Харківська обл.
6.6

7.7
5.8

Одеська обл.
6.8

5.8
4.9

Київська обл.
5.4
5.5
5.7Львівська обл.

5.6
6.6

5.3

Запорізька обл.
4.1
4.3

2.5

Донецька обл.
2.5

3.9
2.0

Вінницька обл.
2.6

3.2
2.3

Полтавська обл.
3.0

3.9
2.9

Миколаївська обл.
3.1

2.3
1.8

Луганська обл.
0.9

1.5
0.6

Кировоградська обл.
2.3
2.2

1.7

Сумська обл.
1.6

2.4
1.6

Чернігівська обл.
1.7

2.3
1.5

Житомирська обл.
1.9

2.7
1.5

Рівненська обл.
1.6

2.1
1.1

Волинська обл.
1.6

2.1
2.2

Хмельницька обл.
2.0

2.5
1.5

Тернопільська обл.
1.4
1.8

1.1

Івано-Франківська обл.
2.2
2.2

1.3

Закарпатська обл.
1.8

Чернівецька обл.
1.1

Черкаська 
2.5
2.8

2.5

Херсонська обл.
2.2

244.4

2,965.0

4,584.0

128.9

1,676.5

1,737.3

Загальна кількість ММСП 

Кількість осіб, зайнятих в ММСП 

Загальні валові продажі ММСП 

373 310

4 641 447

6 321 млрд 
грн

м. Київ
27.1

21.6
41.7

Кількість 
ММСП, тис

Кількість  
осіб, зайнятих  
на ММСП, тис

Продажі 
ММСП, 
млрд грн 

к.д.
к.д.

к.д.
к.д.

к.д.
к.д.

к.д.

Джерело: Державна служба 
статистики України, дані за 2020 рік
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Вплив війни на українську економіку є значним. На Діаграмі 3 видно, 
що області, які зазнали або все ще зазнають активних бойових дій, 
забезпечують найбільші валові продажі всіх основних секторів 
економіки України. В цих областях забезпечувалося понад три чверті 
валових продажів усіх основних галузей економіки, крім сільського 
господарства та будівництва. 

Найбільша частка валових продажів у регіонах, охоплених війною, 
припадає на сектор інформації та телекомунікацій – 90 відсотків, а 
найменша у сільському господарстві – 54 відсотки. Частка підприємств, 
які очолюють жінки, різниться в залежності від галузі з найвищим 
показником 47 відсотків у сфері інших послуг та найнижчим – у сфері 
будівництва (16 відсотків)7.

7 Державна служба 
статистики України,  
1 листопада 2021 року.

Діаграма 3. 

Валові продажі 
підприємств за 
галузями та частка 
підприємств, які 
очолювали жінки, 
до війни, 2020

Примітка. Класифікація видів економічної діяльності за галузями ґрунтувалася на відкритих даних 
Державної служби статистики України за 2020 рік. Дані для сільського господарства, будівництва, обробної 
промисловості доступні лише на агрегованій основі, тобто без надання докладної інформації по галузевих 
підгрупах. Сектор послуг був поділений на роздрібну та оптову торгівлю, транспорт і логістику, IT та інші 
послуги. Інші послуги включають галузі з невеликим внеском ММСП або з державним/муніципальним 
правом власності (наприклад, сектор охорони здоров’я). Підприємства всіх розмірів та форм власності 
включені у всі галузі.  

Джерело: Державна служба статистики України, дані за 2020 рік.

Частка жінок  
у керівництві, %

Валові продажі 2020 року за галузями та залученням 
областей у наземні бойові дії, млрд грн

3209
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2582
878

668
130

382
116

347
148

327
279

195
23

27%

20%

47%

24%

16%

19%

30%Області, де наземні бойові 
дії не мали місця 

Області, де мали місце 
наземні бойові дії

Роздрібна та  
оптова торгівля, 

ремонт транспорту

Переробна 
промисловість

Інші послуги

Транспорт і логістика

Будівництво

Сільське господарство

Інформація та 
телекомунікації



Експрес-оцінка впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства в Україні

20

Як показано на Діаграмі 4, ММСП, як правило, мають менший внесок 
у валові продажі секторів економіки на територіях, де відбувалися чи 
відбуваються активні бойові дії. Однак значно більші валові продажі у 
таких областях роблять внесок ММСП на цих територіях в абсолютному 
вираженні значно більшим порівняно з внеском ММСП на територіях, 
на яких активні бойові дії не тривають.

Це має місце, за винятком галузей, які мають високий відсоток 
великих підприємств, наприклад, переробна промисловість, транспорт 
і логістика та ІТ. Якщо не враховувати вплив великих підприємств, 
різниця у розмірі секторів ММСП в областях, які постраждали від війни, 
і в тих областях, які не постраждали, стане меншою.  
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Діаграма 4. 

Структура 
валових продажів 
за галузями 
та розмірами 
підприємств до 
війни, 2020 

(Відсоток)

Примітка. Законодавство захищає конфіденційні дані компаній та фізичних осіб. Тому статистичні дані відсутні для деяких підприємств. Переважно дані для великих і середніх 
підприємств є конфіденційними для галузей сільського господарства, виробництва, будівництва, торгівлі та ремонту автомобілів, транспорту та логістики. Так само в деяких областях 
дані про середні та малі підприємства є конфіденційними для ІТ сектору та сектору інших послуг. Роздрібна та оптова торгівля включає ремонт автомобілів.

Джерело: Державна служба статистики України, дані за 2020 рік.

Області, де мали місце наземні бойові дії Області, де наземні бойові дії не мали місця

Великі підприємства

Середні підприємства 

Малі підприємства

Мікропідприємства

Конфіденційні дані для 
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підприємств 

Конфіденційні дані 
для середніх та малих 
підприємств

Інші конфіденційні дані

Роздрібна та 
оптова торгівля
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господарство
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і логістика 

Будівництво

Інформація і 
телекомунікації 
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ВПЛИВ ВІЙНИ  
НА ММСП 

РОЗДІЛ II. 

Автор фото: Олег Мацко / ПРООН в Україні
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Наявні дані свідчать про те, що ММСП серйозно постраждали від 
війни порівняно з великими підприємствами. Останні виявили 
більшу стійкість до потрясінь, про що свідчить відносно менша частка 
великих підприємств, які припинили діяльність у середині квітня, 
порівняно з кожним п’ятим підприємством у секторі ММСП. Ситуація 
поступово покращується, оскільки все більше ММСП адаптуються до 
нового середовища та відновлюють свою діяльність, хоча половина 
з них значно скорочує свою діяльність (тобто працюють лише на  
10-60 відсотків від довоєнних потужностей). 

Згідно з нещодавніми опитуваннями, проведеними Advanter Group8 та 
Американською торговельною палатою (AТП)9, через півтора місяці 
війни 78 відсотків МСП та 91 відсоток великих підприємств продовжують 
працювати на повній або зменшеній потужності (див. Діаграму 5). 
Великі підприємства демонструють більш стабільні показники: великих 
підприємств, які повноцінно функціонують, майже втричі більше, 
ніж МСП (41 відсоток проти 14 відсотків), і лише 2 відсотки великих 
підприємств припинили свою діяльність, порівняно з 22 відсотками 
МСП. Слід також зазначити, що 34 відсотки МСП функціонували лише 
на 10-30 відсотків від потужності довоєнного рівня (див. Діаграму 6).

Проте, ділова активність українських МСП поступово пожвавлюється. 
Advanter Group провела низку опитуваньs10 у березні-травні 2022 
року серед малих та середніх підприємств, які продемонстрували 
зменшення частки МСП, які повідомляють про призупинення своєї 
діяльності, як показано на Діаграмі 6. Кількість МСП, які на початку 
травня працювали на 10-30 відсотків від потужності, зросла майже 
втричі у порівнянні з рівнем на початку березня, що свідчить про те, що 

Діаграма 5. 

Стан ділової 
активності порівняно 
з довоєнним рівнем, 
квітень 2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Примітка: Опитування АТП серед великих підприємств містило інші варіанти відповідей (наприклад, 
«Перемістили бізнес у межах України», «Перемістили бізнес закордон», «Закрили деякі філії», і респонденти 
могли вибрати кілька відповідей, тому представлені на діаграмі відповіді не дорівнюють 100%.

Джерело: 1. Advanter Group, опитування серед 276 МСП, проведене 11-13 квітня 2022 року; 2. АТП, 
опитування серед 103 великих підприємств (членів АТП), проведене 12-18 квітня 2022 року.Великі підприємства

МСП

14
41

64
50

22
2

Повністю 
функціонують

Частково 
функціонують

Припинили 
функціонування

8 Advanter Group. Дослідження 
стану українських МСП, 
квітень 2022.

9 Американська торговельна 
палата. Ведення бізнесу під 
час війни в Україні, квітень 
2022.

10 Advanter Group. Дослідження 
стану українських МСП, 
травень 2022.

78%
91%
МСП

великих підприємств
продовжують 
працювати на повній 
або зменшеній 
потужності

https://www.facebook.com/Advanter.Group.UA/photos/pcb.125699810055316/125698403388790/
https://www.facebook.com/Advanter.Group.UA/photos/pcb.125699810055316/125698403388790/
https://www.facebook.com/Advanter.Group.UA/photos/pcb.125699810055316/125698403388790/
https://chamber.ua/wp-content/uploads/2022/04/AmCham-Ukraine-Survey_UKR.pdf#msdynttrid=4IQOc0HdCzH5wiAVRD0SJp-Xp8qDO3L6SA0ie02qgEU
https://chamber.ua/wp-content/uploads/2022/04/AmCham-Ukraine-Survey_UKR.pdf#msdynttrid=4IQOc0HdCzH5wiAVRD0SJp-Xp8qDO3L6SA0ie02qgEU
https://chamber.ua/wp-content/uploads/2022/04/AmCham-Ukraine-Survey_UKR.pdf#msdynttrid=4IQOc0HdCzH5wiAVRD0SJp-Xp8qDO3L6SA0ie02qgEU
https://chamber.ua/wp-content/uploads/2022/04/AmCham-Ukraine-Survey_UKR.pdf#msdynttrid=4IQOc0HdCzH5wiAVRD0SJp-Xp8qDO3L6SA0ie02qgEU
https://www.facebook.com/Advanter.Group.UA/photos/a.114309967860967/133180275973936/
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такі МСП, можливо, відновили свою діяльність після її припинення на 
початку війни. Кількість підприємств, що працюють на 40-60 відсотків 
потужності, також зросла в чотири рази (6 відсотків на початку 
березня порівняно з 24 відсотками на початку травня), а кількість тих, 
що працюють майже на 100 відсотків потужності, зросла у шість разів 
(2 відсотки порівняно з 12 відсотками). 

 
Про пожвавлення ділової активності свідчить і кількість українців, 
які поступово починають повертатися до роботи після зіткнення з 
надзвичайною ситуацією, переміщення та іншими пов’язаними з 
безпекою проблемами. Найбільша частка працездатного населення 
(серед тих, хто мав роботу до війни) у західній та центральній Україні 
(69 відсотків та 62 відсотки відповідно), а найменша – на сході України 
(44 відсотки). Це також означає, що значна частина функціонуючого 
бізнесу розташована в західних та центральних областях України.

Згідно з опитуванням Соціологічної групи «Рейтинг»11, станом на кінець 
квітня працювало 59 відсотків респондентів порівняно з 46 відсотками 
станом на середину березня (див. Додаток I). Частка тих, хто працював 
у звичайному режимі, зросла до 35 відсотків порівняно з 25 відсотками 
у середині березня. При цьому частка респондентів, які не працювали, 
станом на кінець квітня знизилася до 39 відсотків з 53 відсотків станом 
на середину березня. Згідно з тим самим опитуванням, станом на кінець 
квітня 63 відсотки чоловіків і 54 відсотки жінок мали роботу. Результати 
опитування, проведеного Info Sapiens12 у кінці березня, свідчать, що 79 
відсотків респондентів, що працювали, є найманими працівниками, 21 
відсоток – самозайнятими особами чи приватними підприємцями.

11 Соціологічна група 
«Рейтинг». Дев’яте 
загальнонаціональне 
опитування: соціально-
економічні проблеми під 
час війни, квітень 2022.

12 Info Sapiens. Дослідження 
громадської думки: втрати 
населення від війни, 
березень 2022.

Діаграма 6. 

Зміна ділової активності 
МСП порівняно  
з довоєнним рівнем, 
березень-травень 2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Примітка: У відповіді «Інше» включено: «Працю-
ють на 100% потужності», «Працюють на більш ніж 
100% потужності».

Джерело: Advanter Group, 4 хвилі опитування: 
проведені серед 207 МСП 2-3 березня 2022 
року, серед 245 МСП 11-13 березня 2022 року, 
серед 276 МСП 11-13 квітня 2022 року, серед 934 
МСП 24-20 травня 2022 року.
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Найбільша частка населення, яке продовжує працювати, припадає на 
західну Україну – 69 відсотків порівняно з 29 відсотками тих, хто не 
працює13 (див. Діаграму 7). На півдні та в центральній частині Україні 
розподіл населення, яке працює чи не працює (серед тих, хто мав 
роботу до війни), становить відповідно 54 відсотки проти 44 відсотків та 
62 відсотки проти 37 відсотків. Найбільше постраждав від війни східний 
регіон, де продовжують працювати лише 44 відсотки населення, 
а більше половини не працює. З огляду на частку населення, що 
продовжує працювати, можна зробити висновок, що більша частина 
бізнесу, що функцінує повністю або частково, зосереджена у західній 
та центральній Україні. Підприємства, розташовані на сході країни, 40 
відсотків яких очолюють жінки14, стикаються з найбільшими проблемами 
в операційній діяльності. 

 
Незважаючи на певне відновлення ділової активності, ММСП стика-
ються з проблемами ліквідності через падіння попиту, скорочення 
замовлень клієнтів та зменшення грошових потоків від операцій. У 
відповідь підприємства переглянули свою базу витрат, скоротивши 
витрати на персонал і відклавши виплати постачальникам. Більше 
половини малих і середніх підприємств прогнозують, що дохід у 
2022 році буде нижче 50 відсотків від рівня 2021 року.  

Незважаючи на пожвавлення ділової активності, 79 відсотків 
підприємств повідомили про нижчі доходи у квітні 2022 року порівняно 
з довоєнним періодом, згідно з результатами опитування, проведеного 
Gradus15. 

13 Соціологічна група 
«Рейтинг». Дев’яте 
загальнонаціональне 
опитування: соціально-
економічні проблеми під 
час війни, квітень 2022.

14 Державна служба 
статистики України, дані 
за 2020 рік.

15 Gradus. Діагностика стану 
українського бізнесу під 
час повномасштабної 
війни між Росією та 
Україною, квітень 2022.

Діаграма 7. 

Режим роботи 
населення України  
за регіонами,  
квітень 2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Примітка: Захід включає Волинську, Закарпатську, Львівську, Івано-
Франківську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку та Чернівецьку 
області; південь – Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, 
та Херсонську області; центр – Вінницьку, Житомирську, Київську, 
Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Черкаську, Чернігівську області та 
місто Київ; схід – Донецьку, Луганську та Харківську області. Тимчасово 
окуповані території Автономної Республіки Крим та східної України не 
брали участь в опитуванні.

Джерело: Соціологічна група «Рейтинг», опитування серед 1 200 громадян 
України, проведене 26 квітня 2022 року.
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Згідно з тим самим опитуванням, 61 відсоток підприємств повідомили 
про зниження доходів на 50-99 відсотків порівняно з довоєнним 
рівнем, а 18 відсотків підприємств – на 1-49 відсотків. При цьому 7 
відсотків підприємств перестали отримувати дохід, і лише 9 відсотків 
повідомили про доходи у довоєнному розмірі та вище.

Згідно з опитуванням, проведеним Advanter Group16, 65 відсотків МСП 
прогнозують, що прибуток у 2022 році буде нижче 50 відсотків від 
рівня 2021 року і лише 16 відсотків – у діапазоні від 50 до 100 відсотків 
(див. Діаграму 8). Лише 12 відсотків МСП мають оптимістичніші прогнози 
та планують збільшити доходи у 2022 році вище рівня 2021 року. 
 

Про певні позитивні ознаки адаптації бізнесу до нових реалій та 
викликів, спричинених війною, свідчать останні тенденції у розрахунках 
МСП з постачальниками за товари, послуги та сировину. 

За даними опитування, проведеного Gradus17, якщо в березні лише 
кожна четверта компанія (24 відсотки) планувала сплачувати рахунки, 
як і до війни, то у квітні частка таких компаній зросла до 40 відсотків 
(див. Діаграму 9). З іншого боку, частка тих, хто не планує сплачувати 
за рахунками постачальників, впала з 29 відсотків у березні до 16 
відсотків у квітні.  

Незважаючи на пожвавлення ділової активності у квітні та поступове 
відновлення діяльності МСП, частка звільнених працівників у квітні 
зросла до 33 відсотків порівняно з 21 відсотком у березні18 (див. 
Діаграму 10). Загалом 42 відсотки співробітників МСП, які продовжили 
працювати, отримали знижену заробітну плату, а кожен третій працівник 
був відправлений у відпустку (оплачувану/неоплачувану або частково 
оплачувану). 

16 Advanter Group. 
Дослідження стану 
українських МСП,  
квітень 2022.

17 Gradus. Діагностика стану 
українського бізнесу під 
час повномасштабної 
війни між Росією та 
Україною, квітень 2022.

18 Advanter Group. 
Дослідження стану 
українських МСП,  
квітень 2022.

Діаграма 8. 

Очікуваний дохід у 
2022 році порівняно 
з рівнем 2021 року, 
березень 2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Джерело: Advanter Group, опитування серед 260 підприємств, проведене 21-23 березня 2022 року.
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Згідно з опитуванням, проведеним Gradus19, 17 відсотків ММСП 
відправили співробітників в оплачувану або частково оплачувану 
відпустку (7 відсотків та 10 відсотків відповідно), а співробітники 15 
відсотків ММСП були відправлені у неоплачувану відпустку.    

Загальна кількість співробітників МСП, які були звільнені з початку 
війни, оцінюється в 1,2 млн осіб. Частка скорочень на мікропідприємствах 
була майже в 2,3 рази вищою, ніж на середніх підприємствах. 

Діаграма 9. 

Відсоток МСП, які 
планують сплачувати 
постачальникам за товари, 
послуги або сировину, 
порівняно з довоєнним 
періодом, квітень 2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Джерело: Gradus, опитування серед 303 підприємств, проведене 12-22 квітня 2022 року.
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Діаграма 10. 

Штатні зміни  
в МСП, 2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Джерело: Advanter 
Group, опитування 
серед 276 власників 
та керівників МСП, 
проведене 11-13 
квітня 2022 року.
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19 Gradus. Діагностика стану 
українського бізнесу під 
час повномасштабної 
війни між Росією та 
Україною, квітень 2022.

https://gradus.app/documents/210/Ukrainian_Business_inWar_2Wave_Report_Gradus_KSE_22042022.pdf
https://gradus.app/documents/210/Ukrainian_Business_inWar_2Wave_Report_Gradus_KSE_22042022.pdf
https://gradus.app/documents/210/Ukrainian_Business_inWar_2Wave_Report_Gradus_KSE_22042022.pdf
https://gradus.app/documents/210/Ukrainian_Business_inWar_2Wave_Report_Gradus_KSE_22042022.pdf
https://gradus.app/documents/210/Ukrainian_Business_inWar_2Wave_Report_Gradus_KSE_22042022.pdf


Експрес-оцінка впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства в Україні

28

ММСП пристосовуються до нового середовища та реагують на 
виклики війни шляхом переміщення у безпечніші регіони або 
трансформації бізнесу. Це має призвести до збільшення частки 
ММСП, які відновлюють свою діяльність, а також до покращення 
їхньої здатності працювати з більшою потужністю. Водночас більше 
двох третин ММСП не перемістили свій бізнес, а 38 відсотків ММСП 
вважають, що вони не потребують трансформації бізнесу. 

Згідно з нещодавнім опитуванням Gradus, проведеним у квітні 2022 
року20, більше третини ММСП не потребують трансформації бізнесу21, 
а більше половини ММСП потребують, проходять або вже завершили 
трансформацію бізнесу (див. Діаграму 11). Таким чином, для 52 відсотків 
ММСП є потенціал для збільшення ділової активності в майбутньому в 
результаті трансформації.

 
Згідно з результатами опитування, проведеного Gradus22, 21 відсоток 
ММСП, які хотіли перемістити свій бізнес, вже зробили це або 
перебувають у процесі переміщення, ще 10 відсотків бачать потребу у 
переміщенні, але ще не перемістили свій бізнес (див. Діаграму 12). 

Для 13 відсотків компаній трансформація бізнесу також викликає 
потребу у переміщенні. Майже дві третини підприємств не потребують 
переміщення бізнесу, а ще 7 відсотків поки не визначилися.

20 Там само.

21 Трансформація бізнесу – 
це стратегія управління 
змінами, пов’язана з будь-
якими фундаментальними 
змінами в бізнес-операціях.

22 Там само.
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Діаграма 11. 

Трансформація 
бізнесу, спричинена 
війною, 2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Source: Gradus, survey of 303 enterprises held on 22 April 2022.
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Згідно з опитуванням Advanter Group23, проведеним 4-7 травня 2022 
року, частка МСП, які здійснили переміщення, зросла до 24 відсотків, 
з урахуванням 20 відсотків підприємств, які перемістили свій бізнес у 
межах України, і 4 відсотків, які перемістили свій бізнес за кордон (див. 
Додаток I). Переміщення бізнесу за кордон здійснюють переважно 
підприємства, що надають IT-послуги, професійні послуги (маркетинг, 
консалтинг та дизайн) та медичну і соціальну допомогу. Сюди належать 
співробітники жіночої статі з урахуванням обмеження для чоловіків на 
виїзд з країни у зв’язку з воєнним станом, а також переміщення ІТ-
інфраструктури, створення юридичних осіб за кордоном для зменшення 
комерційних ризиків ведення бізнесу (наприклад, банківські операції 
тощо).

З 24 лютого 2022 року з України виїхало 6,6 млн осіб, а повернулися 
в Україну 1,9 млн (станом на 23 травня 2022 року)24. Ще 7,1 млн 
осіб стали переміщеними особами в межах України (внутрішньо 
переміщені особи (ВПО))25, а ще 1,1 млн непереміщених осіб 
розглядають можливість переїзду26. Потоки ВПО та біженців 
створюють додатковий тиск на ринок праці, соціальну інфраструктуру 
та житло приймаючих областей України та зарубіжних країн.

Опитування, проведене дослідницькою групою «Власна думка»27, 
показує, що з початку війни три чверті українців залишилися на території 
свого місця проживання, а майже кожен п’ятий громадянин України 
переїхав у межах України (див. Діаграму 13). 62 відсотки населення 
України зі сходу були змушені покинути свої домівки, половина з них 
переїхала в межах України, а 12 відсотків – залишили країну.

23 Advanter Group. 
Дослідження стану 
українських МСП,  
травень 2022.

24 Портал операційних даних 
УВКБ ООН.

25 МОМ. Звіт про внутрішнє 
переміщення в Україні 
(раунд 5), травень 2022.

26 Там само.

Діаграма 12. 

Релокація 
підприємств,  
квітень 2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Джерело: Gradus, опитування серед 303 підприємств, проведене 22 квітня 2022 року.
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За результатами опитування Міжнародної організації з міграції (МОМ)28, 
більшість ВПО переїхали до Київської (13 відсотків), Дніпропетровської 
(12 відсотків), Львівської (8 відсотків), Харківської (8 відсотків) та 
Полтавської (7 відсотків) областей. Майже дві третини ВПО – жінки. 40 
відсотків усіх ВПО є особами старше 46 років, які зазвичай стикаються 
з додатковими труднощами при доступі до ринку праці. Загалом 47 
відсотків домогосподарств ВПО вказали, що принаймні один член 
їхньої родини - дитина  віком від 5 до 17 років (див. Додаток I). Понад дві 
третини ВПО переїхали до селищ міського типу чи у сільську місцевість, 
а чверть – до великих міст.

Згідно з тим самим опитуванням МОМ, 4,5 млн громадян України29 
вже повернулися до місця свого постійного проживання (порівняно 
з 2,7 млн у четвертому раунді того самого опитування, проведеному 
у період з 29 квітня по 3 травня 2022 року). Згідно з даними, 38 
відсотків є жителями північних регіонів, 21 відсоток – Києва, ще 18 
відсотків – сходу, а решта – півдня (10 відсотків), заходу (10 відсотків) 
і центру (5 відсотків). 23 відсотки всіх ВПО мають намір повернутися 
додому протягом наступних двох тижнів. Згідно з дослідженням Центру 
Разумкова30, 83 відсотки біженців – жінки, 62 відсотки – віком від 30 
до 49 років, три чверті мають вищу або неповну вищу освіту, кожен 
четвертий – фахівець і кожен п’ятий – підприємець (див. Додаток I). 
Чоловікам віком до 60 років заборонено виїжджати за межі України в 
умовах воєнного стану.

27 Дослідницька панель 
«Власна думка» 
RESEARCH.UA. Українці і 
війна, квітень 2022.

28 МОМ. Звіт про внутрішні 
переміщення в Україні  
(5 раунд), травень 2022.

29 Сюди включено 
випадки повернення 
колишніх внутрішньо 
переміщених осіб з 
інших місць в Україні, а 
також повернення з-за 
кордону за власними 
повідомленнями  
(7 відсотків).

30 Центр Разумкова: 
Українські біженці: 
настрої та оцінки, 
березень 2022.

Діаграма 13. 

Переміщення мешканців 
за регіонами, квітень 
2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Примітка: Захід включає Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, 
Львівську, Рівненську,  Тернопільську, Хмельницьку та Чернівецьку 
області, центр – Вінницьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, Полтавську 
та Черкаську та області, південь – Запорізьку, Миколаївську, Одеську 
та Херсонську області, північ – Київську, Сумську, Чернігівську області 
та м. Київ, схід – Донецьку, Луганську та Харківську області. Тимчасово 
окуповані території Автономної Республіки Крим та східної України в 
опитуванні участь не брали.

Джерело: Дослідницька панель «Власна думка», опитування серед 4 676 
громадян України, проведене 9-11 квітня 2022 року.
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Згідно з відповідями опитування, проведеного Gradus31, 77 відсотків 
біженців планують повернутися за першої ж можливості, 13 відсотків 
залишаться за кордоном, а 10 відсотків ще не визначилися (див. 
Додаток I).

Внаслідок війни багато українців втратили житло, доходи та 
заощадження. Споживча купівельна спроможність населення 
України значно погіршилася, тому витрати здійснюються переважно 
на товари першої необхідності, такі як їжа, одяг та лікарські засоби. 
Перевага надається товарам вітчизняного виробництва.

Згідно з опитуванням Оперативної соціології32, третина громадян 
України втратила джерело своїх доходів під час війни. Найбільше 
постраждали жителі східних та південних регіонів, з яких доходи 
втратили 50 відсотків та 37 відсотків відповідно. Доходи суттєво 
знизилися для 40 відсотків населення України і залишилися на тому 
самому рівні лише у 22 відсотків респондентів.

За результатами цього ж опитування, 39 відсотків громадян України не 
мають жодних заощаджень (див. Діаграму 14). Особливо це стосується 
центральної (45 відсотків), південної (44 відсотки) та східної (39 від- 
сотків) частин України. Кожному п’ятому респонденту вистачить 
заощаджень менше ніж на місяць, а близько 30 відсотків мають 
заощадження на період від двох до шести місяців.

Втрата доходів та відсутність заощаджень істотно вплинули на купі-
вельну спроможність населення України. 

31 Gradus. Як змінились життя і 
поведінка українців – інсайти 
із досліджень воєнного часу, 
травень 2022.

32 Оперативна соціологія. 
Українське суспільство під 
час війни: Випуск 5, квітень 
2022.
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Діаграма 14. 

Заощадження 
населення України, 
квітень 2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Примітка. Решта респондентів відповіли «Складно сказати» або «Відмовляюся відповідати».

Джерело: Оперативна соціологія, опитування серед 1 000 громадян України, проведене 25-26 квітня  
2022 року.
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Опитування Gradus33, представлене на Діаграмі 15, показує, що 
більшість своїх доходів або заощаджень українці витрачають на їжу (58 
відсотків респондентів). При цьому майже 90 відсотків респондентів 
вказують на зростання цін на продукти харчування, а дві третини – на 
відсутність деяких продуктів34. Третина українців також витрачає свої 
доходи та заощадження на одяг та засоби гігієни, що насамперед 
спричинено вимушеною непідготовленою зміною місця проживання 
внаслідок бойових дій. Третина українців також витрачає гроші на 
лікарські засоби. Однак, якщо в західних регіонах ліки закуповуються 
за потребою, то, наприклад, у південних регіонах споживачі роблять 
запаси в очікуванні логістичних труднощів із закупівлею ліків у 
майбутньому.

Також відбулися зміни у споживчих звичках35 (див. Додаток I): у 39 
відсотках випадків споживачі купують нові торгові марки через 
бажання підтримати вітчизняних виробників, у 44 відсотках випадків 
– через відсутність інших брендів. Останнє пов’язано зі зміною місця 
проживання, оскільки споживачі не можуть знайти товари, які вони 
зазвичай купували, а доступність магазинів та вибір товарів обмежені. 
Це відкриває вікно можливостей для місцевих виробників, чия 
продукція дешевша і простіша в доставці в порівнянні з імпортом.

33 Gradus. Що купують 
українці під час війни, 
квітень 2022.

34 Gradus. Настрої 
українців та дії під 
час повномасштабної 
війни Росії з Україною, 
квітень 2022.

35 Gradus. Що купують 
українці під час війни, 
квітень 2022.

Діаграма 15. 

Основні закупівлі 
українського 
населення під час 
війни, березень-
квітень 2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Примітка: Респонденти могли 
вибрати декілька відповідей.

Джерело: Gradus, опитування 
серед 1 019 громадян України, 
проведене 28 березня 2022 
року.
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Згідно з опитуванням, проведеним у лютому 2022 року серед 
1 000 українських ММСП36, трьома найбільшими проблемами, з 
якими стикався бізнес у довоєнний період, були (див. Діаграму 16):  
(i) нерозуміння державними органами потреб бізнесу (65 відсотків 
респондентів), (ii) складність законодавства, що регулює бізнес  
(65 відсотків респондентів), та (iii) труднощі з пошуком працівників  
(63 відсотки респондентів). Інші проблеми, такі як труднощі з пошуком 
нових ділових партнерів і клієнтів (44 відсотки респондентів), обмежений 
доступ до кредитів (30 відсотків респондентів) та відсутність інформації 
про зовнішню торгівлю, були визнані менш важливими. 

Державні програми, які запроваджують підтримку різних галузей, 
та зміни в законодавстві, що спрощують бізнес-середовище (див. 
Розділ IV), внесли певну ясність у питання, пов’язані з нерозумінням та 
складністю законодавства.

Пошук працівників з належними навичками став критично важливим 
з огляду на значне переміщення людей (як у межах, так і за межами 
країни), спричинене війною. Багато жінок стали біженцями або 
вимушеними переселенцями, а значна частка чоловічого населення 
працездатного віку була мобілізована до армії. Близько чверті ММСП 
переїхали у безпечніші регіони та шукають працівників на нових місцях. 

Це вимагає належної комунікації та обміну інформацією про вакансії та 
потенційних кандидатів, а також можливостей швидкої перепідготовки, 
щоб задовольнити попит на робочу силу на місцевих ринках.

Порушення ланцюгів постачань, скорочення попиту на товари та 
послуги, а також проблеми з логістикою змушують підприємства ще 
активніше шукати нових ділових партнерів і клієнтів, а також здійснювати 
трансформації бізнесу, щоб стати більш стійкими та адаптивними до 
зовнішніх потрясінь. Це, у свою чергу, вимагає належного рівня знань 
щодо новітніх технологій та інноваційних підходів.

Якщо до війни вартість фінансування вважалася більшою проблемою, 
ніж доступ до кредитів (57 відсотків тих респондентів, які зацікавлені 
в пільгових умовах, не вважають проблемою відсутність доступу до 
кредитів), доступ до зовнішнього фінансування тепер також обмежений 
з огляду на високі кредитні ризики. 

Крім вказаних вище проблем, ММСП мають боротися з ризиками 
та наслідками війни. Багато підприємств зазнали збитків внаслідок 
знищення активів (інвентаря, обладнання та майна тощо) (див.  
Додаток I). Через бойові дії, що тривають, та обстріли руйнується 
інфраструктура країни, що спричиняє порушення ланцюгів постачань 
та логістичних каналів. Падіння попиту та зниження доходів населення 
змушують підприємства скорочувати свою діяльність. 

36 ПРООН, Зміцнення 
членських бізнес-
об’єднань ММСП в Україні, 
загальнонаціональне 
опитування серед 1 000 
ММСП (зареєстрованих як 
приватні юридичні особи 
або приватні підприємці), 
яке досліджує потреби 
та проблеми бізнесу, 
рівень обізнаності та 
ставлення респондентів 
до ЧБО, а також досвід 
використання послуг з 
розвитку бізнесу.
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Діаграма 16. 
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Занепокоєння про фізичну безпеку працівників вносить додаткову 
нестабільність у роботу бізнесу, враховуючи, що більшість українських 
підприємств не мають належним чином обладнаних бомбосховищ. 
Ризик кібератак поширений серед ММСП через широке використання 
російського програмного забезпечення для бізнесу (наприклад, 
бухгалтерського програмного забезпечення 1С). Крім того, багато 
підприємств не можуть відновити свою діяльність, оскільки території їх 
діяльності потребують розмінування. Особливо критичною є ситуація у 
галузі сільського господарства. 

Компанії, які займаються зовнішньоторговельною діяльністю, стика-
ються зі значними проблемами з логістикою. Блокування українських 
морських портів російським флотом спричинило перерозподіл торго-
вих потоків та перевантаження транспортних каналів для залізнично-
го та автомобільного транспорту. Це також спричинило перешкоди у 
складських потужностях і пунктах перетину кордону, що призвело до 
затримки постачань. Багато імпортерів також постраждали від запро-
ваджених урядом валютних обмежень (див. Розділ IV), які призвели до 
порушення ланцюгів постачань у багатьох галузях, що залежали від 
імпорту. Через призупинення електронної системи адміністрування 
відшкодування ПДВ експортери не отримують відшкодування ПДВ і 
мають серйозні проблеми з ліквідністю.

Нижче наведені короткі огляди за галузями з високою часткою ММСП 
та з акцентом на конкретні проблеми, з якими зіткнулися підприємства 
внаслідок війни.

Роздрібна та оптова торгівля 

У 2021 році з досягненням обсягу продажів 4,8 трлн грн37 (176,7 
млрд доларів США), роздрібна торгівля склала 14 відсотків валового 
внутрішнього продукту (ВВП) України38. Це одна з галузей промисловості, 
що найбільше постраждали від війни. На початку війни домінували 
питання матеріально-технічного забезпечення та дефіциту кадрів, тоді 
як наразі на галузь впливають нестача ліквідності, зміни споживчого 
попиту та закриття торгових точок. За даними Асоціації роздрібних 
торговців України, майже 30 відсотків торгових точок закриті або 
зруйновані39. Найбільші збитки зазнають сегменти електронної 
комерції, ювелірних виробів, розваг і моди (замовлення в Інтернеті 
впали в п’ять разів, 85 відсотків ювелірних точок закрито)40. Натомість 
продовольча, фармацевтична галузь та АЗС демонструють стабільні 
результати – більше 80 відсотків з них продовжують працювати.
Західні регіони України стикаються зі зростанням споживчого попиту 
і дефіцитом пропозиції, тоді як регіони, де відбувалися бойові дії, 
стикаються зі зниженням споживчого попиту та обмеженими каналами 
постачання. Тим не менш, більшість торгових точок, розташованих на 
територіях, які постраждали від бойових дій, продовжують працювати, 
але перейшли на скорочений робочий день.

37 http://www.ukrstat.gov.ua/
operativ/operativ2021/sr/
roz/roz2021_ue.xls

38 http://ukrstat.gov.
ua/imf/arhiv/nr/nr_
scb16_2017_2020_u.htm

39 https://rau.ua/ru/novyni/
rusiian-war/

40 https://allretail.ua/
news/77090-ukrajinci-
znovu-pochali-kupuvati-
onlayn-analitika-dostavok-
novoji-poshti-za-chas-viyni

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/sr/roz/roz2021_ue.xls
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/sr/roz/roz2021_ue.xls
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/sr/roz/roz2021_ue.xls
http://ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr_scb16_2017_2020_u.htm
http://ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr_scb16_2017_2020_u.htm
http://ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr_scb16_2017_2020_u.htm
https://rau.ua/ru/novyni/rusiian-war/
https://rau.ua/ru/novyni/rusiian-war/
https://allretail.ua/news/77090-ukrajinci-znovu-pochali-kupuvati-onlayn-analitika-dostavok-novoji-poshti-za-chas-viyni
https://allretail.ua/news/77090-ukrajinci-znovu-pochali-kupuvati-onlayn-analitika-dostavok-novoji-poshti-za-chas-viyni
https://allretail.ua/news/77090-ukrajinci-znovu-pochali-kupuvati-onlayn-analitika-dostavok-novoji-poshti-za-chas-viyni
https://allretail.ua/news/77090-ukrajinci-znovu-pochali-kupuvati-onlayn-analitika-dostavok-novoji-poshti-za-chas-viyni
https://allretail.ua/news/77090-ukrajinci-znovu-pochali-kupuvati-onlayn-analitika-dostavok-novoji-poshti-za-chas-viyni


Експрес-оцінка впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства в Україні

37

Уряд задекларував комплексний пакет фінансової підтримки сектору, 
включаючи кредитну програму «5-7-9%» та державні гарантії (див. 
Розділ IV).

Під час війни, коли значна частина населення залишила великі міста 
і переїхала в менші міста та села, дрібні роздрібні торговці можуть 
отримати вигоду від притоку клієнтів.

Проблеми    

 � Логістичні проблеми: зруйнована матеріально-технічна і тран-
спортна інфраструктура на територіях, що постраждали від війни; 
наприклад, у Київській області знищено 21 відсоток складських 
приміщень41.

 � Порушення ланцюгів постачань: асортимент продукції є обмеженим 
через введені урядом обмеження на критичний імпорт та обмежені 
пропозиції вітчизняних виробників; це створює проблеми зі 
стабільним поповненням запасів.

 � Зниження попиту: через скорочення внутрішнього ринку та 
зниження купівельної спроможності споживачів попит на окремі 
товари (непродовольчі товари та товари середнього/високого 
цінового сегменту) впав.

 � Ризики, що пов’язані з безпекою, та дефіцит робочої сили: ризики 
обстрілів або активних бойових дій негативно впливають на 
стабільний робочий режим роздрібних торгових точок, багато з яких 
не мають бомбосховищ, і клієнтів просять залишити приміщення 
у разі попередження про повітряну тривогу; переміщення 
населення, спричинене війною, також створює дефіцит робочої 
сили в регіонах, що постраждали від війни.

Їжа та напої 

У 2021 році продовольча галузь забезпечувала 679,7 млрд грн валових 
продажів42 (24,9 млрд доларів США), при цьому частка експорту 
становила 30 відсотків. Визнаючи важливість стабільного постачання 
продуктів харчування, уряд вжив низку спеціальних заходів для 
стабілізації продовольчого ринку, що включає обмеження цін на 
основні товари (наприклад, хліб), проведення державних закупівель43, 
підтримку релокації бізнесу та розширення охоплення кредитної 
програми «5-7-9%» (див. Розділ IV). 

Перша віце-прем’єр-міністерка, Юлія Свириденко, наголосила на важ-
ливості галузі для відновлення України та закликала до переорієнтації 
з продажу зернових на переробку харчових продуктів і виробництво 
більш прибуткових товарів, які потребують менших транспортних по-
тужностей для експорту44.    

41 https://cbre-expandia.com/en/
the-kyiv-region-lost-one-fifth-
of-all-warehouse-stock-due-to-
the-war-in-ukraine/

42 http://www.ukrstat.gov.ua/

43 https://minagro.gov.ua/
news/uryad-zatverdiv-
plan-iz-zabezpechennya-
prodovolchoyi-bezpeki-v-
umovah-voyennogo-stanu

44 https://www.pravda.com.ua/
columns/2022/04/21/7341214/
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На продаж продуктів харчування наразі впливають обмежені 
заощадження та доходи українців. 34 відсотки українців втратили всі 
свої доходи, а 39 відсотків не мають жодних заощаджень (див. Розділ II). 
Хоча 58 відсотків українців у середньому витрачають свої заощадження 
на продукти харчування, зниження їхньої купівельної спроможності 
свідчить про переорієнтацію на дешевші продукти харчування у 
короткостроковій перспективі. Українці, як правило, надають перевагу 
вітчизняним товарам, які є дешевшими та зазвичай доступними. 
Для побудови нових ланцюгів постачань урядом України створено  
Національну платформу продовольчої безпеки45, яка об’єднує місцеву 
владу, виробників продуктів харчування, фермерів, роздрібних 
торговців та міжнародні організації для задоволення потреб у 
продуктах харчування. 

Проблеми    

 � Зниження попиту: падіння споживчого попиту через міграцію 
та зниження купівельної спроможності (особливо на товари 
середнього та високого цінового діапазонів); подальший тиск на 
ціни пов’язаний зі зростанням вартості сільськогосподарської 
продукції та енергії.

 � Логістичні проблеми: зруйновані логістичні вузли і транспортна 
інфраструктура, особливо на територіях, що постраждали від війни.

 � Порушення ланцюгів постачань: скорочення виробництва в Україні 
та призупинення імпорту призводять до дефіциту компонентів та 
інгредієнтів.

 � Затримки платежів у великих торгових мережах: проблема існувала 
до війни, але ще більше загострилася через кризу в роздрібній 
галузі.

Текстильна, швейна та взуттєва промисловість

У 2021 році валовий продаж текстильної, швейної та взуттєвої промис-
ловості досяг 28,3 млрд грн46 (1,0 млрд доларів США), і галузь зростала 
швидше, ніж виробничий сектор загалом. Експорт текстилю, одягу та 
взуття склав 12,0 млрд грн47 (0,4 млрд доларів США), що майже втричі 
менше імпорту. Понад 80 відсотків експорту української текстильної, 
швейної та взуттєвої промисловості припадає на країни Європи. 

Багато українських виробників працюють на основі угод на даваль-
ницьких засадах з європейськими компаніями (тобто дизайн продукції, 
сировина та комплектуючі частини постачаються європейськими ком-
паніями, тоді як українські виробники забезпечують навички, робочу 
силу та обладнання, необхідні для виробництва чи комплектації про-
дукції). Таким чином, 44 відсотки імпорту становлять постачання та ма-
теріали для вітчизняного виробництва. 

45 https://dpss.creatio.com/Login/
SSPLogin.aspx?ReturnUrl=%2f

46 http://www.ukrstat.gov.ua/
operativ/operativ2021/pr/orp/
orp2021_ue.xls

47 http://www.ukrstat.gov.ua/
operativ/operativ2021/pr/orp/
oppr_mkvd21_ue.xls
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Більше половини (54,4 відсотків48) з понад 2,5 тис підприємств 
текстильної, швейної та взуттєвої промисловості, на яких працює 
понад 130 000 осіб, розташовані на територіях, які постраждали від 
бойових дій або де ще тривають бойові дії. Проте війна спричинила 
менший негативний вплив на цю галузь, порівняно з деякими іншими 
галузями. Галузь була визнана критично важливою для оборони 
країни і отримувала державну підтримку з першого дня війни. За 
період з 24 лютого по 4 квітня 2022 року уряд уклав 68 контрактів 
з вітчизняними підприємствами текстильної, швейної та взуттєвої 
промисловості на загальну суму 3,2 млрд грн (109,4 млн доларів США) 
виключно у сфері виробництва військового одягу49. Уряд також уклав 
контракти на виробництво взуття, засобів індивідуального захисту та 
інших промислових товарів. Для забезпечення повного та своєчасного 
виконання контрактів, уряд включив низку товарів до переліку 
найважливіших імпортних товарів і регулярно його оновлює50. Товари, 
які належать до критично важливого імпорту, варіюються від основних 
предметів постачання і матеріалів, таких як нитки, приладдя для шиття, 
тканини та ґудзики, виробниче обладнання та запасні частини. Деякі 
матеріали, необхідні для виробництва товарів військового призначення, 
такі як тканина та приладдя для шиття бронежилетів, імпортуються за 
спрощеними правилами імпорту гуманітарної допомоги.

За словами першого заступника Міністра економіки України, Дениса 
Кудіна, текстильна, швейна та взуттєва промисловість разом з 
кількома іншими галузями, критично важливими для добробуту 
домогосподарств та обороноздатності країни, і надалі отримуватиме 
особливу увагу та підтримку уряду51. Наразі підприємства галузі 
отримують підтримку від центральних та місцевих органів влади в їх 
релокації до західних регіонів України. Відповідно, галузь належить 
до тих секторів економіки, які швидко пристосувалися до нових умов 
і переорієнтували свої канали збуту на постачання для української 
армії. Багато брендів модного одягу та взуття, такі як Andre Tan, One by 
One, Kachorovska та інші, перейшли на виробництво військового одягу, 
джгутів, бронежилетів та інших товарів військового призначення52. 

Галузь вважається однією з лідерів у релокації виробничих потужностей 
у західні регіони країни. Один з прикладів – київська компанія «Дукор», 
яка переїхала в Івано-Франківську область і збирається відновити 
виробництво військової форми та інших товарів для армії53. Крім того, 
деякі компанії, виробничі потужності яких були серйозно пошкоджені 
під час війни, намагаються якомога швидше відновити виробництво на 
місцях. Одна з таких компаній, «Текстиль-Контакт», з початку червня 
планує відновити в Чернігові виробництво камуфляжної тканини 
для армії у кількості 10 000 метрів на добу54. Існують також приватні 
ініціативи, спрямовані на встановлення зв’язків між вітчизняними 
виробниками та потенційними споживачами. Однією з таких ініціатив є 
UkrBrandsNow.com – некомерційний інформаційний проєкт, створений 
дизайнером інтерфейсу Кирилом Душкою55.

48 http://www.ukrstat.gov.
ua/operativ/operativ2019/
fin/pssg/ksg_vsmm_
ek_2010_2020_u.xlsx

49 https://www.kmu.gov.ua/
news/intervyu-premyer-
ministra-ukrayini-denisa-
shmigalya-dlya-nv-4042022

50 https://ukrlegprom.org/ua/
news/perelik-krytychnogo-
importu-dlya-potreb-
legkoyi-promyslovosti/

51 https://www.epravda.com.
ua/news/2022/04/2/685111/

52 https://forbes.ua/inside/
moda-dlya-okopu-ukrainski-
dizayneri-znayshli-svoe-
mistse-na-viyni-yak-voni-
dopomagayut-peremogti-
rosiyu-31032022-5186

53 https://www.ukrinform.ua/
rubric-regions/3453884-
stolicna-kompania-
zapuskae-positta-vijskovoi-
formi-na-prikarpatti.html

54 https://thepage.ua/ua/
economy/tekstil-kontakt-
vidnovlyuye-fabriku-u-
chernigovi

55 https://elle.ua/ludi/
novosty/v-ukran-zyavivsya-
servs-ukrbrandsnowcom-z-
brendami-shcho-pracyuyut-
pd-chas-vyni/
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Проблеми    

 � Дефіцит робочої сили: з урахуванням високої частки жінок у галузі 
(75 відсотків робочої сили сектору)56, галузь серйозно постраждала 
від переміщення населення та міграції жінок за кордон.

 � Переміщення виробничих потужностей: деякі підприємства мають 
складні інженерні системи та обладнання (особливо в текстильній 
промисловості, з великими ткацькими машинами), що ускладнює 
переміщення.

 � Порушення зовнішньоторговельної логістики: у зв’язку з 
блокуванням російською стороною морських портів порушується 
зовнішня морська торгівля з країнами Чорноморського та 
Середземноморського регіонів; авіаперевезення призупинено з 
міркувань безпеки; залізничні та автомобільні шляхи до Європи 
перевантажені, значна частка зовнішньоторговельних потоків, 
які раніше транспортувалися морськими та повітряними шляхами, 
перенесена на автомобільні перевезення; також значна частка 
гуманітарної допомоги та військових постачань надходить до країни 
автомобільним транспортом.

 � Скорочення співпраці з провідними брендами одягу: війна ставить 
під загрозу своєчасне виконання замовлень на виготовлення 
одягу провідних брендів на українських заводах за давальницькою 
схемою. Це призводить до втрати замовлень в інші країни.

Сільське господарство 

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України 
(Мінагрополітики)57, частка сільського господарства (включно з 
лісовим господарством та рибальством) у ВВП України у 2021 році 
становила 10 відсотків. Найбільшу частку в експорті України 2021 року 
становила сільськогосподарська продукція (близько 28 відсотків)58. 
Загальні прямі збитки галузі, завдані війною, поки не оцінені, але за 
підрахунками Київської школи економіки59 вони сягають 873 млн доларів 
США. Внаслідок війни якість врожаю та врожайність з гектара можуть 
погіршитися. За попередніми даними, незасіяними може залишитися 
близько 20-30 відсотків орної землі. Зниження сільськогосподарського 
виробництва становитиме від 40 до 70 відсотків залежно від культури 
та ситуації в кожному регіоні60. 

Близько 400 000 тонн зерна (30 відсотків від усіх запасів) було 
експропрійовано у фермерів на тимчасово окупованих територіях 
України61.  

Уряд надає підтримку аграріям, полегшуючи митний режим імпорту 
сільськогосподарської техніки, палива та покриття витрат на фінан-
сування (див. Розділ IV). 

56 https://ukrlegprom.org/wp-
content/uploads/16-programa-
ukrlegpromu-z-podolannya-
naslidkiv-pandemii%CC%88.pdf

57 https://minagro.gov.ua/news/
za-2021-rik-ukrayina-zbilshila-
zovnishnotorgovelnij-obig-sg-
produkciyi-ta-prodovolchih-
tovariv-roman-leshchenko

58 https://bi.customs.gov.ua/uk/
trade/import-export

59 https://kse.ua/about-the-school/
news/direct-damage-caused-to-
ukraine-s-infrastructure-during-
the-war-has-reached-88-billion/

60 https://minagro.gov.ua/news/
osnovnoyu-dopomogoyu-
yes-dlya-agrarnogo-sektoru-
ukrayini-stane-pereglyad-
eksportnih-kvot-i-yih-
maksimalne-skorochennya-
mikola-solskij

61 https://minagro.gov.ua/news/
okupanti-vzhe-vidibrali-v-
agrariyiv-blizko-400-tis-tonn-
zerna
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За даними Мінагрополітики, аграріям потрібно близько 100,0 млрд грн 
(3,4 млрд доларів США) для фінансування посівної кампанії навесні62. 
Мінагрополітики запустив електронну платформу63 для збору інформа-
ції про потреби фермерів, пов’язані з посівною кампанією, та платфор-
му64 для полегшення логістичних маршрутів.

Блокування Росією морських портів призвело до кризи експорту 
сільськогосподарської продукції з України. Загалом 96 відсотків 
загального обсягу зерна раніше транспортувалося через морські 
порти. Залізничні перевезення зерна, які в основному спрямовані 
до морських портів, у березні 2022 року зменшилися в чотири рази 
порівняно з лютим 2022 року65. 

Заблоковано 22 млн тонн сільгосппродукції (зерно, ячмінь, соняшник 
та інші культури)66. Тим часом частка зерна, що перевозиться до 
західних пунктів перетину кордону, зросла з 2 відсотків у лютому до 
55 відсотків у березні. Експорт зерна сухопутним транспортом у квітні 
досяг 1 млн тонн, тоді як потужності морських портів у довоєнний період 
дозволяли експортувати до 6 млн тонн на місяць67. 

ЄС, Велика Британія та Канада тимчасово скасували всі мита та квоти на 
експорт сільськогосподарської продукції з України. Польща оголосила 
про плани створення «сухого порту» на кордоні з Україною для збіль-
шення експортних потужностей української сільськогосподарської про-
дукції68. 

ЄС уже пом’якшив екологічні вимоги до українських вантажівок, які пе-
ревозять врожай до окремих країн ЄС. Наразі багато країн і міжнарод-
них організацій намагаються розблокувати українські морські порти, 
щоб стабілізувати продовольчу безпеку в усьому світі.

На міжнародних ринках зростає ціна на українську сільськогосподарську 
продукцію. Наприклад, на міжнародних товарних біржах з початку війни 
ціна чорноморської пшениці зросла на 43 відсотки69.  Однак обмежені 
експортні потужності та зростання операційних витрат (вартість добрив, 
насіння, палива і транспортування) можуть нівелювати позитивну 
ринкову ситуацію. 

Проблеми    

 � Відсутність диверсифікованих експортних каналів: в той час як 
морські порти на півдні України заблоковані, нові експортні шляхи 
залізницею до морських портів Румунії та країн Балтії ще не створені. 
Одночасно уряд запровадив експортне ліцензування70 (пшениця, 
кукурудза, соняшникова олія, куряче м’ясо та яйця) та заборону 
на експорт окремих категорій сільськогосподарської продукції 
(велика рогата худоба, жито, овес, гречка, просо, цукор, сіль), щоб 
зменшити ризик продовольчої кризи у разі тривалої війни.

62 https://minagro.gov.ua/
news/uryad-zatverdiv-zmini-
do-nadannya-finansovoyi-
derzhavnoyi-pidtrimki-
agrariyam-pid-chas-posivnoyi-
roman-leshchenko

63 https://agrostatus.org

64 https://prodsafety.org/

65 https://www.apk-inform.com/
en/news/1526420

66 https://www.president.
gov.ua/en/news/yaksho-
svit-ne-dopomozhe-
ukrayini-rozblokuvati-porti-
slidom-75245

67 https://minagro.gov.ua/news/u-
zhenevi-obgovorili-yak-vijna-
v-ukrayini-vplivaye-na-svitovij-
agrobiznes-cini-j-torgivlyu

68 https://www.apk-inform.com/
en/news/1526197

69 https://www.barchart.com/
futures/quotes/KF*0

70 https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/207-2022-
%D0%BF#Text
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 � Відсутність оборотних засобів для початку посівної кампанії: через 
проблеми з логістикою фермерам важко продати/експортувати 
торішній урожай, тому вони відчувають нестачу оборотних засобів; 
проблема є ще більш критичною для дрібних фермерів, які не 
мають доступу до складських приміщень та експортних каналів і 
змушені продавати свій урожай зі значною знижкою.

 � Логістичні обмеження: не вистачає потужностей для зберігання, 
оскільки майже 50 відсотків пшениці зберігалося на елеваторах 
і фермах, розташованих там, де відбувалися бойові дії, а фермери 
були змушені транспортувати та зберігати зерно в безпечніших 
регіонах; сільськогосподарські підприємства відчувають дефіцит 
палива, транспортних засобів та водіїв; тарифи на перевезення 
зернових вантажів залізничним транспортом у першому кварталі 
2022 року зросли на 15 відсотків порівняно з минулим роком.

 � Обмежена пропозиція та зростання цін на сировину: до цієї 
категорії належить насіння, добрива, дрібна худоба, племінне 
поголів’я, ветеринарні препарати, інгредієнти кормів для тварин, 
паливо (дефіцит палива під час посівної кампанії досяг 40 відсотків71 
викривлення на місцевих ринках праці через внутрішню міграцію 
та мобілізацію армії, що спричиняє дефіцит робочої сили в окремих 
регіонах.

 � Порушення ланцюгів постачань: виробники свиней по всій Україні 
мають проблеми із забоєм та реалізацією свиней через порушену 
логістику та ланцюги постачань.

 � Призупинення електронної системи адміністрування відшкоду-
вання ПДВ: це призвело до накопичення відшкодування ПДВ для 
експортерів, що спричинило додаткові проблеми з ліквідністю та 
обмеженням оборотного капіталу; це також поставило експортерів 
у невигідне становище порівняно з імпортерами, які перейшли на 
спрощений режим оподаткування у розмірі 2 відсотків єдиного 
податку та були звільнені від імпортного ПДВ.

 � Ризики, пов’язані з безпекою: доступ до землі обмежений через 
занепокоєння щодо безпеки, адже є достовірні повідомлення про 
нерозірвані боєприпаси та міни, а також про втрати військових, які 
лежать в полях непохованими.

Транспорт і логістика

За оцінками, станом на кінець квітня 2022 року72, було пошкоджено, 
знищено або захоплено 23 574 кілометрів доріг (приблизно 14 
відсотків усіх доріг), 277 мостів і мостових переходів, 2 морські порти 
та 11 цивільних аеропортів73, Великі збитки транспортній інфраструктурі 
завдано на сході, півночі та півдні України. Загальні збитки оцінюються 
у 42 млрд доларів США74. 

71 https://ukrseeds.org.ua/pered-
posivnoyu-agrariyi-naymenshe-
zabezpecheni-palnym-i-
azotnymy-dobryvamy-infografika

72 https://kse.ua/about-the-school/
news/direct-damage-caused-to-
ukraine-s-infrastructure-during-
the-war-has-reached-88-billion/

73 https://fakty.com.ua/ua/
ukraine/20220427-my-zavzhdy-
zhytymemo-z-rozuminnyam-
shho-rosiyany-mozhut-
povernutys-kubrakov/?fbclid
=IwAR1P2zukOQbUycq3afm
acLVAac1GtE8KakunSCsa_
Lo9vx8jUA4GTehrhXY

74 https://kse.ua/about-the-school/
news/direct-damage-caused-to-
ukraine-s-infrastructure-during-
the-war-has-reached-88-billion/
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Великих втрат зазнала і складська інфраструктура. З початку бойових 
дій було пошкоджено або знищено 138 складів, збитки оцінюються у 
225 млн доларів США75. Наприклад, Київська область втратила 325 000 
квадратних метрів складських площ (21 відсоток загальної складської 
площі)76. 

Блокування Росією українських морських портів значною мірою 
обмежує зовнішньоторговельну діяльність. З іншого боку, це стимулює 
розвиток залізничної та автомобільної логістики через західні пункти 
перетину кордону.

Україна та Польща домовилися створити спільне логістичне підпри-
ємство для прискорення українського експорту залізницею до ЄС та 
світових ринків77. Крім того, Міністерство інфраструктури України по-
легшило ліцензування вантажних перевезень для стимулювання ван-
тажних перевезень. Місцева влада на заході України створила базу 
даних складів, щоб допомогти підприємствам з пошуком складських 
приміщень.

Україна також розглядає можливість підписання спеціальної тран-
спортної угоди з ЄС для лібералізації автомобільних перевезень. Це 
означатиме скасування всіх обмежень на автомобільні перевезення 
в межах ЄС78. 

Наразі країни ЄС встановили обмеження на кількість міжнародних 
дозволів для українських автоперевізників.

Війна також змусила бізнес перенести логістичні центри на західну 
Україну, а логістичні центри на територіях, що постраждали, залиша-
ються порожніми або зруйнованими. Багато підприємств (наприклад, 
у харчовій та меблевій промисловості) шукають різні варіанти дивер-
сифікації ризиків безпеки активів. Незважаючи на те, що не завжди 
можливо перемістити складні виробничі потужності, склади та запаси 
можуть бути переміщені у більш безпечні регіони, віддалені від вироб-
ництва. Це вимагає трансформації логістичних ланцюгів. 

Проблеми    

 � Затримки постачань: пошкоджена транспортно-логістична інфра-
структура, ліміти на паливо на АЗС, відсутність інформації про без-
печні маршрути спричиняють затримки постачань; ситуацію усклад-
нюють 1 500 військових блокпостів по всій Україні79. Уряд пообіцяв 
скоротити загальну кількість пунктів пропуску до 800-900. 

 � Блокування морських портів та обмежена пропускна здатність 
альтернативних маршрутів: експортери, переважно сільськогоспо-
дарські компанії, шукають альтернативні транспортні канали за-
лізницею та вантажівками, але нові шляхи експорту залізницею 
до морських портів Румунії та країн Балтії вимагають пом’якшення 

75 Там само.

76 https://cbre-expandia.com/en/
the-kyiv-region-lost-one-fifth-of-
all-warehouse-stock-due-to-the-
war-in-ukraine/

77 https://www.5.ua/ekonomika/
robota-rozpochnetsia-
nehaino-ukraina-ta-polshcha-
domovylysia-pro-stvorennia-
spilnoho-zaliznychnoho-
pidpryiemstva-275342.html

78 https://lb.ua/economics/2022 
/04/16/513635_kintsya_
travnya_ies_ mozhe_znyati_vsi.
html

79 https://www.kmu.gov.ua/news/
mvs-kilkist-blokpostiv-na-
dorogah-ukrayini-skorotili-do-
15-tisyachi? fbclid=IwAR1PBsb 
LaYt0UjvF5lmqxa-LTJtM_
EjqLzJ85mWH_0CR9MD 
hpzNSpxylJ9k
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транзитних правил ЄС та модернізації залізничної інфраструктури 
(різниця між залізничними системами ЄС та України зменшує про-
пускну здатність пунктів перетину кордону). Крім того, обмеження 
на кількість міжнародних дозволів для українських автоперевізни-
ків зменшують експортні потужності.

 � Зменшення обсягів вантажоперевезень: міжнародні перевізники 
припинили транзит через територію України з міркувань безпеки; 
страхові компанії відмовляються страхувати вантажі, що проходять 
територією України; послуги з перевезення вантажів наразі не 
входять до переліку критичного імпорту, тому оплата послуг в 
іноземній валюті неможлива; уповільнення ділової активності 
та зменшення обсягів експорту негативно позначаються на 
вантажоперевезеннях.

 � Порушення ланцюгів постачань: трансформації та переміщення 
бізнесу впливають на наявні відносини між клієнтами та вантажними 
перевізниками.

 � Збільшення вартості вантажу: через підвищення цін на паливо, 
відсутність транспортних засобів та водіїв вартість вантажу 
зросла майже вдвічі порівняно з довоєнним періодом80; тарифи 
на залізничні перевезення зросли в середньому на 25 відсотків 
порівняно з попереднім роком у першому кварталі 2022 року81.

Будівництво

У 2021 році обсяги будівництва досягли 258,1 млрд грн (9,5 млрд 
доларів США), у тому числі цивільного будівництва (60 відсотків), 
нежитлових будинків (25 відсотків) та житлових будинків (15 відсотків)82. 
Індекс виробництва будівельної продукції зріс на 8 відсотків порівняно 
з минулим роком та продовжив зростання у січні 2022 року (+3 відсотки 
порівняно з попереднім роком)83. Протяжність відремонтованих та 
побудованих доріг у 2021 році склала 7 288 кілометрів. 

Війна негативно впливає як на будівельні компанії, так і на постачальників 
будівельних матеріалів. Коли почалася війна, все будівництво було 
заморожене через ризик пошкодження/знищення активів.

За даними Міністерства розвитку громад і територій України84, станом 
на початок квітня 2022 року пошкоджено близько 6 800 житлових 
будинків. Верховна Рада розробляє порядок забезпечення житлом 
людей, чиї будинки були зруйновані, і надання грошової компенсації 
людям, чиї будинки були пошкоджені (законопроект № 7198). 

За словами голови президентської політичної партії «Слуга народу», 
Олени Шуляк, загальна сума компенсації оцінюється у 875 млрд 
грн (29,9 млрд доларів США). Забезпечення житлом є пріоритетним 
для уряду. Це також може стимулювати зростання ринку житлової 
нерухомості. 

80 https://logist.fm/
publications/bez-morya-
ta-avia-yak-ukrayinska-
logistika-prokladaie-novi-
shlyahi-dlya-vidpravlennya

81 http://www.ukrstat.gov.ua/
operativ/operativ2008/ct/
ipzt/ipzt_u/arh_vkpr08_u.
htm

82 http://www.ukrstat.gov.ua/
operativ/operativ2021/bud/
ovb_vid/ovb_10-20ue.xls

83 http://www.ukrstat.gov.ua/
operativ/operativ2021/bud/
ibp/xls/ibp_11_21_ue.xls

84 https://ua.interfax.com.ua/
news/economic/820582.
html
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Крім того, уряд полегшує будівництво житлових квартир для ВПО 
шляхом внесення змін у правила землекористування, скасування мит 
на будівельні матеріали та спрощення нетарифних бар’єрів (дозволів 
і ліцензій).

Іншим джерелом доходу будівельної галузі є розвиток інфраструктури. 
Уряд уже виділив 1,4 млрд грн (47,9 млн доларів США) з резервного 
фонду для протидії наслідкам бойових дій, зосередившись на 
реконструкції інфраструктури.

Споживчий попит є ще одним важливим фактором, що впливає на 
галузь. Якщо великі та середні компанії є більш стійкими до коливань 
споживчого попиту, то малі підприємства є більш чутливими, особливо 
ті, що здійснюють реконструкцію та ремонтні роботи. Наразі в Україні 
немає місця, абсолютно захищеного від авіаударів, але західна Україна 
вважається більш безпечною, тому споживчий попит в цьому регіоні 
почав зростати, також через великий приплив ВПО. 

Проблеми    

 � Відсутність доступу до державного реєстру речових прав на нерухо-
ме майно, що створює ризик оскарження будь-якого договору ку-
півлі-продажу нерухомості та унеможливлює відшкодування збитків.

 � Заморожений попит на ринках комерційної та житлової нерухомості: 
за останніми даними85, частота відвідувань онлайн-платформи 
нерухомості ЛУН залишається дуже низькою в областях, що 
постраждали від війни (12-23 відсотки у квітні порівняно з рівнем 
лютого 2022 року), і відносно низька в областях, що не постраждали 
(48-67 відсотків у квітні порівняно з рівнем лютого 2022 року).

 � Підвищена вартість будівництва: зростання вартості металу та 
електроенергії, а також обмежений імпорт будівельних матеріалів 
призводять до зростання цін на нерухомість. Це зменшує і без 
того низьку купівельну спроможність потенційних клієнтів і знижує 
прибутковість для забудовників.  

Інформація і телекомунікації

У 2021 році ІТ-галузь забезпечувала 4 відсотки ВВП України та 6 
відсотків валютних надходжень86. З початком війни ІТ-індустрія швидко 
пристосувалася до нових викликів, демонструючи ознаки стійкості. 

За даними Асоціації IT Ukraine87, 55 відсотків ІТ-компаній відновили 
свою діяльність на 50-80 відсотків потужності, а близько 40 відсотків 
з них продовжують роботу у звичайному режимі. Більшість ІТ-індустрії 
орієнтована на експорт, і 81 відсоток ІТ-компаній вдалося зберегти 80-
100 відсотків своїх контрактів. 

85 https://www.epravda.com.ua/
news/2022/04/13/685672/

86 http://www.ukrstat.gov.ua/

87 https://itukraine.org.ua/how-the-
it-industry-is-contributing-to-
ukraines-victory.html
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Серед клієнтів, які розірвали контракти з українськими ІТ-компаніями, 
в основному є іноземні державні структури з жорстким регулюванням 
ризиків. Серед ІТ-компаній, які надають послуги вітчизняним клієнтам, 
половина призупинила свою діяльність. 

Загалом 46 відсотків ІТ-спеціалістів стали ВПО88, 14 відсотків переїхали 
за кордон, переважно до Польщі та Німеччини. Серед тих, хто переїхав, 
найбільша частка з Чернігова (89 відсотків ІТ-спеціалістів), Харкова 
(87 відсотків ІТ-спеціалістів) та Києва (80 відсотків ІТ-спеціалістів). 84 
відсотки ІТ-спеціалістів продовжують працювати повний робочий 
день. Після завершення релокації у перший місяць війни IT-компанії 
зосередили свою увагу на подальшому розвитку бізнесу. 

Проблеми    

 � Труднощі із залученням нових клієнтів: іноземні компанії не бажа-
ють брати на себе ризики, пов’язані з війною в Україні, і просять 
перемістити проєктні групи у безпечніші регіони, щоб пом’якшити 
ризики, пов’язані з кібербезпекою та безпекою персоналу.

 � Дефіцит робочої сили: частка чоловіків в українському ІТ-секторі 
становить 71 відсоток89, тому мобілізація в армію суттєво вплинула 
на галузь. Коли війна закінчиться, багато IT-спеціалістів (переважно 
чоловіків) можуть вирішити переїхати за кордон з міркувань 
безпеки.

 � Інфраструктурні обмеження: ІТ-спеціалісти можуть продовжувати 
роботу лише на територіях зі стабільним інтернет-з’єднанням. У 
разі загострення війни, нестабільне інтернет-з’єднання вважається 
високим ризиком. Міністерство цифрової трансформації надало 
доступ до станцій Starlink, щоб частково зменшити цей ризик.  

88 https://dou.ua/lenta/articles/
war-migration-map/?from=fp_
top1m_also

89 https://dou.ua/lenta/articles/
ukrainian-it-during-war/
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Ініціативи з боку центральної та місцевої влади

З початком війни уряд запровадив низку законодавчих змін та 
державних програм, щоб полегшити ведення бізнесу та підтримати 
українські підприємства у цей безпрецедентно складний час. Такі 
ініціативи включають, наприклад, фінансову підтримку, спрощення 
податкового та митного режимів і скасування деяких нормативних 
актів, ліцензування, мораторій на державні перевірки. Державні органи 
надають інформаційну та консультаційну підтримку бізнесу, інформуючи 
його про зміни у законодавстві. Така підтримка здійснюється за 
допомогою різних інструментів, серед яких гарячі лінії (наприклад, 
віртуальний центр Дія.Бізнес), чат-боти (наприклад, чат-боти Державної 
податкової інспекції та Міністерства економіки України) тощо.

Огляд ініціатив з боку центральної влади наведено у Таблиці 1 Додатка 
ІІ. Повний перелік ініціатив центрального уряду для ММСП доступний 
на платформі Дія.Бізнес90, що регулярно оновлюється. Платформа 
також включає ряд ініціатив від міжнародних донорських організацій 
та приватного бізнесу.

Також уряд запустив Державну програму підтримки релокації 
бізнесу91 у дев’яти західних областях: Вінницькій, Закарпатській, Івано-
Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, 
південній частині Волинської та Рівненської областей. Понад 500 
підприємств уже завершили релокацію. 

Програма охоплює всі підприємства, включно з малим бізнесом з 
кількістю працівників від 10 до 20 осіб. Перевага надається стратегічним 
підприємствам і компаніям, які виробляють товари першої необхідності 
(наприклад, продукти харчування, одяг). Претенденти можуть подати 
свої запити за посиланням: https://auction.e-tender.ua/#/register. Заявки 
розглядає Міністерство економіки України (Мінекономіки). Транспортні 
послуги надають ВАТ «Укрпошта» та ВАТ «Укрзалізниця»92. Місцеві 
адміністрації у визначених дев’яти областях надають подальшу 
підтримку з пошуком відповідних виробничих приміщень, житла для 
переміщених працівників або нового персоналу та підключенням 
до комунальних послуг. Крім того, 1 квітня 2022 року Верховна Рада 
внесла зміни до Закону «Про оренду державного та комунального 
майна»93, що передбачає пільгову ставку оренди (1 грн за 1 квадратний 
метр) державного чи комунального майна для релокованого бізнесу 
протягом перших шести місяців.

За інформацією Мінекономіки94, понад 1 500 заявок надійшло до Міне-
кономіки на підтримку релокації, а понад 500 компаній, які звернули-
ся, вже завершили релокацію. З них понад 300 відновили діяльність 
у нових місцях та ще 50 встановлюють обладнання та перебувають у 
процесі підключення комунікацій для якомога швидшого відновлення 
операційної діяльності (див. Діаграму 17).

90 https://business.diia.gov.ua/
wartime

91 https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/246-2022-
%D1%80#top

92 https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/305-2022-
%D0%BF#Text

93 https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2181-IX#Text

94 https://www.me.gov.ua/
News /Detail?lang=uk-
UA&id=d105eb30-
9405-476c-90d8-
822e8eec8199&title= 
Ponad500Ukrainskikh 
PidprimstvPeremischeno 
VRamkakh 
ProgramiRelokatsii 
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Обласні державні адміністрації та міські ради також розробляють 
ініціативи, які доповнюють державні програми. Місцеві ініціативи в 
основному зосереджені на відродженні та підтримці ділової активності, 
включно з підтримкою релокації бізнесу, працевлаштування та 
інвестиційних можливостей. Деякі області навіть передбачають 
додаткові стимули у вигляді фінансової підтримки, що вимагають 
обов’язкової перереєстрації підприємства на території області та/
або створення робочих місць. Приклади окремих ініціатив державних 
адміністрацій Вінницької, Дніпропетровської,  Закарпатської, Івано-
Франківської, Київської, Львівської, Тернопільської та Харківської та 
областей наведено у Таблиці 2 Додатка ІІ.

Донорська підтримка

З початком війни багато донорських організацій продовжили 
впроваджувати свої програми в Україні, за винятком випадків, коли 
діяльність програми мала серйозні ризики, пов’язані з безпекою 
(тобто, зосереджувалась на регіонах з активними бойовими діями) або 
цілі програми більше не були серед пріоритетів зацікавлених сторін. 
Були запущені нові ініціативи, спрямовані на підтримку українських 
ММСП під час війни як у рамках вже наявних програм, так і в якості 
нових проєктів, розроблених спеціально для пом’якшення негативних 
наслідків війни. Такі ініціативи можна згрупувати у дві великі категорії: 
(i) гранти та (ii) комплексна підтримка (див. Таблицю 3 у Додатку II). 

Деякі програми та проєкти спеціально спрямовані на області, де 
відбувалися або все ще відбуваються активні наземні бойові дії, 
наприклад, ініціатива мікрогрантів у рамках програми «EU4Business: 
конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП»95.

95 https://eu4business.org.
ua/en/news/eu4business-
mindigital-mineconomy-
entrepreneurship-and-export-
promotion-office-of-ukraine-
with-and/

Діаграма 17. 

Релокація 
підприємств  
з територій бойових 
дій, травень 2022

Джерело: Мінекономіки, 12 травня 2022 року

Кількість заявок на 
релокацію, отриманих 
Мінекономіки

Кількість підприємств, 
які очікують на 
релокацію

Кількість підприємств, 
які завершили свою 
релокацію

192

510

1500+

Кількість 
переміщених 
підприємств, які 
перезапустили 
операційну 
діяльність 

Кількість 
переміщених 
підприємств, які 
скоро перезапустять 
операційну 
діяльність

303

50

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d105eb30-9405-476c-90d8-822e8eec8199&title=Ponad500-UkrainskikhPidprimstvPeremischenoVRamkakhProgramiRelokatsii
https://eu4business.org.ua/en/news/eu4business-mindigital-mineconomy-entrepreneurship-and-export-promotion-office-of-ukraine-with-and/
https://eu4business.org.ua/en/news/eu4business-mindigital-mineconomy-entrepreneurship-and-export-promotion-office-of-ukraine-with-and/
https://eu4business.org.ua/en/news/eu4business-mindigital-mineconomy-entrepreneurship-and-export-promotion-office-of-ukraine-with-and/
https://eu4business.org.ua/en/news/eu4business-mindigital-mineconomy-entrepreneurship-and-export-promotion-office-of-ukraine-with-and/
https://eu4business.org.ua/en/news/eu4business-mindigital-mineconomy-entrepreneurship-and-export-promotion-office-of-ukraine-with-and/
https://eu4business.org.ua/en/news/eu4business-mindigital-mineconomy-entrepreneurship-and-export-promotion-office-of-ukraine-with-and/


Експрес-оцінка впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства в Україні

50

Є також приклади ініціатив, розроблених для ММСП за межами України 
з умовою, що їхня діяльність пов’язана з розвитком України (програма 
швидких грантів для української молоді, започаткована Українсько-
данським молодіжним домом96). 

Деякі програми надають цільову підтримку жінкам та вразливим 
групам населення. Наприклад, проєкт «Підтримка бізнесу під час 
війни та в післявоєнний період»97, започаткований Програмою USAID 
«Конкурентоспроможна економіка» через ГО «Український центр 
сприяння інвестиціям і торгівлі» (ITFC), орієнтований насамперед на 
бізнес, який очолюють жінки.

Приватні ініціативи підтримки

Приватні компанії та фонди розпочали запуск ініціатив з підтримки 
ММСП одразу з початком війни. Більшість з цих ініціатив були 
пов’язані з поширенням інформації про зміни в законодавстві та про 
особливості функціонування в умовах воєнного стану (див. Таблицю 
4 у Додатку ІІ). Ініціативи інформаційної підтримки розпочали приватні 
компанії, бізнес-асоціації, НУО та інші організації через різні канали, 
але переважно через веб-сайти, соціальні мережі та різноманітні 
месенджери. Однією з таких ініціатив є Liga Zakon, дочірня компанія 
Liga Group і провідний розробник інформаційно-правових систем98. 
Інший тип ініціатив – це спеціальна галузева підтримка, спрямована на 
задоволення життєво важливих потреб населення, таких як сільське 
господарство та харчова промисловість, виробництво одягу та 
взуття тощо. Одним з таких прикладів є центр текстильних, швейних 
та взуттєвих підприємств «Літепром» у місті Хмельницький99. Є також 
приклади комплексної підтримки та діяльності на ринку, такі як фонд 
підтримки стартапів Google for Startups Ukraine Support Fund100 або 
платформа Do Business with Ukrainians”101, започаткована бізнес-
школою Українського католицького університету. 
 

96 https://theyouthhouse.org/
support-grants

97 http://tradecenter.org.ua/
eng/news/464

98 https://biz.ligazakon.net/
aktualno/11677_bznes-pd-
chas-vyni-dopovnyutsya

99 https://liteprom.com/about

100 https://www.campus.co/
intl/uk_ua/europe/ukraine-
support-fund/

101 https://ucu.edu.ua/en/news/
do-business-with-ukrainians-
aktyvisty-zapustyly-
platformu-dlya-pidtrymky-
pidpryyemtsiv/
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На додаток до деяких застарілих проблем, з якими стикаються 
українські ММСП, які наразі стали ще більш критичними, війна 
спричинила нові потрясіння. Майбутнє сектору ММСП в Україні 
значною мірою залежить від того, наскільки ММСП зможуть подолати 
ці виклики та адаптуватися до нового середовища. Ця експрес-оцінка 
має на меті визначити поточні критичні бізнес-потреби ММСП та 
запропонувати оперативні відповіді, щоб допомогти бізнесу в Україні 
пережити цю кризу. Дослідження ґрунтується на огляді та аналізі 
вторинної інформації та наявних відкритих даних. Розвиток більш 
структурної та системної підтримки, спрямованої на відновлення 
бізнесу після війни, потребує більш глибокого аналізу з урахуванням 
особливостей за розміром бізнесу, підсектором, статтю власника, 
географічним розташуванням тощо. Це має охоплювати поєднання 
первинних та вторинних даних й інструментів кількісного та якісного 
дослідження.

Незважаючи на те, що у квітні-травні 2022 року ММСП продемонстру-
вали поступове відновлення ділової активності, позиція великих під-
приємств є більш стабільною. Така ситуація може продовжуватись та 
у довгостроковій перспективі призвести до структурних змін в укра-
їнській економіці. ММСП повинні спробувати консолідувати свої зу-
силля для підвищення конкурентоспроможності та оптимізації витрат. 
Це може бути здійснено шляхом створення спільних груп закупівель, 
торгівлі або послуг (наприклад, платформи Supply Chain Resilience102); 
надання допомоги ММСП у збереженні та реструктуризації існуючих 
ланцюгів постачань, пошуку сировини, товарів і послуг, сприяння парт-
нерству та розбудови ланцюгів постачань з українськими виробниками 
на ринках ЄС, шляхом встановлення транскордонних контактів між біз-
несом, науковцями та урядами. Підприємства, переміщені у західні та 
центральні регіони, потребують підтримки з безперешкодною інтегра-
цією в місцеву економіку. Місцеві органи влади та міжнародні донори 
розпочали ініціативи для полегшення доступу ММСП до фінансування, 
наявних виробничих приміщень, партнерства та нових технологій (на-
приклад, платформа підтримки бізнесу Save Business Now). 

Також опитування підкреслює високу частку бізнесу, який очолюють 
жінки, у Донецькій та Луганській областях. Підтримка бізнесу, який 
очолюють жінки, у переміщенні зі східних регіонів може сприяти 
обміну передовим досвідом та заохочувати розвиток жіночого 
підприємництва в приймаючих громадах, як серед ВПО, так і серед 
місцевого населення, яке шукає можливості працевлаштування. 
Подальша підтримка може включати спеціальні програми для 
бізнесу, який очолюють жінки, на заході України, а також програми 
самозайнятості та перекваліфікації для внутрішньо переміщених осіб 
(наприклад, Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка» 
розпочала проєкт «Підтримка бізнесу під час війни та в післявоєнний 
період»103, надаючи гранти та проводячи семінари для жінок-
підприємниць та жінок, які потребують розвитку своїх бізнес-навичок).

102 https://supply-chain-
resilience-platform.
b2match.io/

103 http://tradecenter.org.ua/
eng/news/464
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Війна висуває ризики, що пов’язані з безпекою, на перше місце в 
порядку денному для багатьох українських ММСП. Підприємства 
повинні адаптуватися до нових реалій, забезпечуючи безпеку 
персоналу, розробляючи безпечні логістичні маршрути за 
погодженням з місцевою владою, здійснюючи розмінування земель 
за сприяння Державної служби надзвичайних ситуацій, зменшуючи 
ризики, пов’язані з кібербезпекою та безперервністю ведення 
бізнесу, які зросли через кібератаки та фізичні втрати інформації та 
майна. Міжнародні донорські організації та ЧБО відіграють вирішальну 
роль у наданні консультацій українським підприємствам щодо ризиків, 
пов’язаних з безпекою бізнесу, обміну найкращими практиками та 
підходів щодо захисту бізнес-процесів онлайн, зменшення ризиків 
кібератак тощо (наприклад, програма EU4Business104). 

Знищення та пошкодження виробничих фондів, порушення ланцюгів 
постачань і каналів збуту призводять до високого попиту на 
робочий капітал та проєктне фінансування, яке наразі обмежується 
переважно державними програмами. Доступ до кредитних ресурсів 
та їх наявність стали головними проблемами для ММСП з початку 
війни. Незважаючи на активну державну підтримку (за кредитною 
програмою 5-7-9%), у тому числі цільові програми для деяких галузей 
(наприклад, сільського господарства та роздрібної торгівлі), ММСП 
продовжують стикатися з серйозною нестачею ліквідності. У квітні 
2022 року було видано лише 3,1 тисяч кредитів на загальну суму 13,2 
млрд грн (450,8 млн доларів США)105, а банки відхилили 40 відсотків 
усіх кредитних заявок, які надійшли в рамках програми 5-7-9%106. 

Сільське господарство отримало 68 відсотків наявного фінансування, 
16 відсотків було спрямовано на оптову та роздрібну торгівлю, а 
переробна промисловість отримала лише 9 відсотків107. ММСП з 
областей, які постраждали від бойових дій, не мають доступу до 
фінансування (кредитний портфель програми 5-7-9% збільшився на 
1 відсоток в областях, що постраждали, з кінця лютого 2022 року)108. 
Комерційні банки практично припинили активне кредитування ММСП 
через переоцінку поточних кредитних ризиків та нарощування 
додаткових резервів109. 

Ситуація може змінитися, якщо: (i) Національний банк України пом’як-
шить положення щодо обов’язкових резервів комерційних банків на 
період дії воєнного стану, (ii) уряд надасть додаткові державні гарантії 
за кредитами, наданими комерційними банками ММСП, або (iii) уряд 
запустить цільові програми державної підтримки для ширшого кола 
галузей. Проте можуть знадобитися додаткові альтернативні фінансо-
ві механізми для підтримки відновлення ММСП, щоб не накопичувати 
високий борговий важіль у секторі ММСП, який буде важко підтриму-
вати в майбутньому. Гранти, надані міжнародними донорами на дода-
ток до механізмів факторингу та залучення приватних інвестицій мо-
жуть забезпечити додаткову фінансову підтримку українським ММСП.   

104 https://eu4business.org.
ua/en/news/eu4business-
nadae-ekstrenu-pidtrimku-
ukrainskim-msp-pid-chas-
gostroi-fazi-viyni/

105 https://www.mof.gov.
ua/uk/news/minfin_u_
kvitni_za_derzhavnimi_
garantiiami_na_portfelnii_
osnovi_bankami_naibilshe_
vidano_kreditiv_u_
silskogospodarskii_
sferi-3456

106 https://bdf.gov.ua/storage/
files/5-7-9-29-04-2022.pdf

107 https://www.mof.gov.
ua/uk/news/minfin_u_
kvitni_za_derzhavnimi_
garantiiami_na_portfelnii_
osnovi_bankami_naibilshe_
vidano_kreditiv_u_
silskogospodarskii_
sferi-3456

108 https://bdf.gov.ua/storage/
files/5-7-9-29-04-2022.pdf

109 https://bank.gov.ua/ua/
news/all/u-i-kvartali-zbitok-
bankivskogo-sektoru-
stanoviv-160-mln-grn-
cherez-formuvannya-
rezerviv-pid-ochikuvani-
zbitki-vid-naslidkiv-viyni
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Блокування морських портів, обмежені пропускні спроможності 
наземного транспорту та призупинення електронного відшкодування 
ПДВ мали серйозний вплив на експортно-орієнтовані галузі сільського 
господарства, харчової промисловості, текстильної, швейної та 
взуттєвої промисловості. Низький попит на місцевому ринку не 
може компенсувати втрати від недоотриманих експортних доходів. 
Міжнародні партнери України вважають, що головним завданням є 
розблокування морських портів для відновлення зовнішньої торгівлі 
та зниження ризиків глобальної продовольчої кризи.

Пом’якшення митних правил для ввезення в ЄС та інші країни створює 
нові можливості для українських ММСП, які потребують підтримки 
та настанов щодо експорту до країн ЄС (наприклад, підтримка у 
сертифікації продукції). ITFC започаткувала ініціативу з підтримки 
українських жінок-підприємниць у просуванні їх товарів на зовнішніх 
ринках та в пошуку міжнародних бізнес-партнерів110. Офіс з розвитку 
підприємництву та експорту України надає підтримку підприємствам, 
зацікавленим в експорті до ЄС, через проведення оцінки готовності 
бізнесу до експорту, надання допомоги з аналізом зовнішнього ринку 
та виходом на ринок. Український бізнес також може зосередити 
свої зусилля на заміщенні російського експорту, позиції якого на 
європейському ринку стали слабшими.

З початком війни знайти працівників з необхідними навичками 
та знаннями стало ще складніше через такі додаткові фактори, 
як мобілізація, трудова міграція (як зовнішня, так і внутрішня) та 
зруйноване житло в регіонах, що постраждали від війни. У звільнених 
областях та областях, де тривають бойові дії, продовжується значний 
дефіцит робочої сили. Внутрішнє переміщення зробило робочу силу 
менш дорогою, але існує невідповідність між набором навичок ВПО 
та потребами роботодавців. Проблема є актуальною для більшості 
галузей (особливо для трудомістких галузей, таких як сільське 
господарство, текстильна промисловість, виробництво одягу та 
взуття тощо), за винятком галузей обслуговування, де споживчий 
попит значно впав (наприклад, туризм, HoReCa, розваги). 

На відміну від інших проблем, дефіцит робочої сили вимагає більше 
часу для вирішення через наявний дисбаланс попиту та пропозиції. Це 
вимагає активної участі як уряду, так і бізнесу, щоб оцінити поточні та 
майбутні потреби бізнесу в робочій силі, а також перегляду державних 
освітніх програм, з метою приведення їх у відповідність із попитом, 
який змінився. Подальший розвиток дуальної освіти може прискорити 
працевлаштування ВПО. Інші кроки можуть включати розробку 
активних програм ринку праці для ВПО, створення стимулів для ММСП 
для працевлаштування ВПО та стимулювання відновлення бізнесу у 
звільнених областях. Уряд також розглядає можливість створення 
електронної мобілізаційної платформи для компаній, щоб резервувати 
найважливіші кадри та уникнути їхньої  мобілізації до армії. 

110 https://business.diia.gov.ua/
wartime
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Зниження особистих доходів, відсутність заощаджень та міграція 
людей за кордон, а також невизначеність щодо майбутнього 
негативно вплинули на схильність українського населення до 
споживання. Стабільний попит наявний лише на товари першої 
необхідності (переважно місцевого виробництва, якщо дешевий 
імпорт не доступний), зміщуючи продуктовий портфель ММСП до 
нижчих цінових сегментів. Це також спонукає ММСП оптимізувати 
витрати виробництва для підтримки прийнятної норми прибутку. Окрім 
переорієнтації на зовнішні ринки, ММСП можуть отримати вигоду 
від державних закупівель, спрямованих на задоволення потреб 
уряду у воєнний час (найбільш актуальні для харчової та текстильної, 
швейної та взуттєвої промисловості). У свою чергу, уряд має 
проводити інформаційні кампанії для підвищення обізнаності бізнесу 
про можливості державних закупівель. Крім того, ММСП можуть 
отримувати вигоду від участі в економіці спільного користування 
(тобто спільний доступ до обладнання або активів замість володіння 
ними) та впровадження нових моделей оплати для вирішення 
проблеми купівельної спроможності. 

Існує багато факторів, які наразі впливають на ланцюги постачань в 
Україні, зокрема пошкоджені логістичні маршрути та вузли, нестача 
палива, обмеження на імпорт серед інших факторів. Проблема була 
серйозно помітною для сільського господарства під час посівної 
кампанії,  проте вона є менш актуальною для таких галузей, як ІТ 
та креативні індустрії. ММСП шукають підтримки у створенні нових і 
безпечних логістичних маршрутів, вивченні нових ділових партнерств 
та диверсифікації каналів постачання. Останні зміни в законодавстві 
про індустріальні парки можуть сприяти розвитку нових ланцюгів 
постачань і виробничих кластерів на базі індустріальних парків. Парк 
Agro.Food.Tech на Львівщині був анонсований у квітні 2022 року для 
залучення бізнесу, який шукає нові ланцюги постачань. Створення 
індустріальних парків також узгоджується з пріоритетами уряду111 
щодо розвитку харчової промисловості та виробництва з доданою 
вартістю.  

Нещодавно уряд запровадив низку ініціатив щодо полегшення 
ведення бізнесу та стимулювання ділової активності. Однак деякі 
нормативні акти (наприклад, обмеження на критичний імпорт, 
обмеження цін на паливо) не були повністю узгоджені з пріоритетами 
бізнесу. Це свідчить про необхідність посилення координації між 
владою та бізнесом в обміні думками для підвищення ефективності 
державних ініціатив. Бізнес за сприяння ЧБО також потребує більшої 
участі в розробленні програми відновлення України. 

111 https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=0e3efe7e-4a4e-478c-8589-8163bcf24b23&title=Persha VitsepremrministrPredsta
vilaPlan EkonomichnikhZakhodivDlia PeremogiNadRosiiskimAgresorom
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Як показала оперативна оцінка, більшість (65 відсотків) ММСП 
знаходяться на територіях, де велися активні війни. Хоча збитки, 
завдані війною, не повністю оцінені через бойові дії, які ще тривають, 
ймовірно, що втрати є значними та включають транспорт, складську 
інфраструктуру, комерційну та житлову нерухомість. Наприклад, 
нещодавнє опитування112 показує, що загальні збитки від зруйнованих 
і пошкоджених промислових підприємств у середині травня 2022 
року досягли 10,7 млрд доларів США. ММСП знадобиться фінансова 
підтримка для відновлення виробничих фондів та поповнення 
запасів для відновлення роботи. Території, які постраждали від 
війни, залишатимуться під загрозою повторних військових атак 
і руйнувань у майбутньому, і будь-яке комерційне кредитування 
вимагатиме гарантій або страхування, щоб захистити ризики війни 
та фізичного збитку. Крім того, ММСП будуть переміщуватись до 
більш безпечних регіонів України або за кордон, підвищуючи ризик 
бідності та соціального лиха в регіонах, які постраждали від війни. 
Крім того, підтримка підприємств, розташованих у західних областях 
України, з боку центральних та місцевих органів влади, в тому числі 
релокація з територій, які постраждали від війни, може призвести 
до нерівномірного економічного розвитку країни. Переміщення 
компаній із регіонів, які постраждали від війни, позитивно впливає на 
місцеву економіку приймаючих регіонів, надаючи додатковий імпульс 
для розвитку місцевої інфраструктури та ринків праці.

На завершення слід зазначити, що нові програми, спрямовані на 
підтримку відродження бізнесу, повинні стимулювати ММСП до 
впровадження більш інноваційних та стійких практик, які охоплюють 
принципи циркулярної та зеленої економіки, чистого нульового рівня 
викидів, зниження енергоємності виробництва та сприяння співпраці. 
У короткостроковій перспективі підтримка має бути спрямована 
на подальшу трансформацію бізнесу та адаптацію до нових реалій. 
Це може включати допомогу в побудові нових ланцюгів постачань і 
партнерств, оптимізацію виробництва, впровадження нових механізмів 
фінансування та фінансову підтримку. Сільське господарство, харчова 
промисловість, оптова та роздрібна торгівля мають найважливіше 
значення в короткостроковій перспективі для підтримки країни під 
час війни. У середньостроковій перспективі, коли війна закінчиться, 
ММСП потребуватимуть підтримки для сталого відновлення шляхом 
впровадження інноваційних практик, залучення імпакт інвестування 
та інвестування з урахуванням оптимальних екологічних, соціальних 
та управлінських факторів (ESG investment), створення робочих місць 
та адаптації до стандартів та правил ЄС. Важливим пріоритетом є 
сприяння розвитку галузей із високим потенціалом стати рушійною 
силою економічного розвитку (сільське господарство та харчова 
промисловість, ІТ, будівництво та інфраструктура). Іншим ключовим 
пріоритетом є забезпечення справедливого та збалансованого 
розвитку як регіонів, які постраждали від війни, так і незайманих 
конфліктом регіонів із традиційно високим представництвом ММСП.  

112 https://kse.ua/about-the-school/
news/during-the-week-the-
damage-caused-to-ukraine-
s-infrastructure-in-the-war-
increased-by-3-1-billion/
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ДОДАТОК I. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Діаграма 18. 

Режим роботи 
населення України, 
квітень 2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Діаграма 19. 

Географія релокації 
бізнесу, травень 2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Джерело: Соціологічна група «Рейтинг», опитування серед 1 200 громадян України, проведене 
26 квітня 2022 року.

Джерело: Advanter Group, опитування серед 934 МСП, проведене 4-7 травня 2022 року.

19 березня 2022 року

06 квітня 2022 року

26 квітня 2022 року

Працюють  
у звичайному 
режимі

           
Працюють 
віддалено/
частково  

Не працюють

 
Інше

32

25

35

26

21

24

41

39

53

1

1

2

Релокація бізнесу  
не мала місця

Переміщені повністю  
в межах України

Переміщені переважно  
в межах України

Планують перемістити бізнес, 
але ще не вирішили куди

Переміщені переважно 
закордоном

Переміщені повністю 
закордоном

8

5

2

2

12

71
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Діаграма 20. 

Прямі збитки МСП  
у період з 24 лютого 
по 7 травня 2022 року

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Діаграма 21. 

ВПО за 
макрорегіоном 
походження,  
травень 2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Примітка: Прямі втрати включають втрачені ресурси, товари, основні засоби, витрати на релока-
цію, вимушені переплати (без упущеної вигоди).

Джерело: Advanter Group, опитування серед 934 власників і керівників МСП, проведене 4-7 
травня 2022 року.

Примітка: Захід включає Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську,  Рівненську, 
Тернопільську, Хмельницьку та Чернівецьку області, центр – Вінницьку, Кіровоградську, Пол-
тавську та Черкаську  області, південь – Миколаївську, Одеську, та Херсонську області, північ 
– Житомирську, Київську, Сумську та Чернігівську області, cхід – Дніпропетровську, Донецьку, 
Запорізьку, Луганську та Харківську області.

Джерело: МОМ, опитування серед 2 001 громадян України, проведене 17-23 травня 2022 року.

Незначні До 10 тисяч 
дол. США 

Від 10 до 50 
тисяч дол. 

США

Від 50 до 
200 тисяч 
дол. США

Від 200 
тисяч до  

1 мільйона 
дол. США

Понад  
1 мільйон 
дол. США

31
27

21
12

6 3

Північ

Схід

Центр

м. Київ

Захід

Південь

12%

55%
2%

16%

2%

13%

Розрахункові прямі втрати 
МСП у період з 24 лютого  
по 7 травня 2022 року

64-85 млрд  
дол. США
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Діаграма 22. 

Демографічні 
показники ВПО, 
травень 2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Діаграма 23. 

Демографічні 
показники біженців, 
березень-квітень 
2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Джерело: МОМ, опитування серед 2 001 громадян України, проведене 17-23 травня 2022 року.

Джерело: 1. Центр Разумкова, опитування серед 101 біженців, проведене у період з 15 березня по 
1 квітня 2022 року (дані про біженців за віковими групами та статтю); 2. Gradus, опитування серед 
1 027 громадян України, проведене 20 квітня 2022 року (дані про наміри біженців повернутися 
в Україну).

ВПО за віковою групою

Біженці за віковою групою

ВПО за статтю

Біженці за статтю

Частка родин ВПО з дітьми та особами похилого віку

Намір повернутися в Україну

Повернутися за першої можливості

Залишитися закордоном

Не визначилися

36%

17%

77%

13%

10%

64%

83%

18-24

25-35

36-45

46-59

60+

18-29

30-39

40-49

50-59

60+

Немовлята (<1 року)

Діти віком 1<5 років

Діти віком 5<17 років

Особи похилого віку 
(>60 років)

25

26

47

23

8

49

17

11

25

36

21

10

19

5
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Діаграма 24. 

Причини придбання 
товарів популярних 
та нових брендів, 
березень-квітень 
2022

(Відповіді респондентів, 
виражені у відсотках)

Примітка: респонденти могли вибрати декілька відповідей.

Джерело: Gradus, опитування серед 1 019 громадян України, проведене 28 березня 2022 року 
та 1 квітня 2022 року.

Популярні бренди

Нові бренди

41
39

19
20

14
30

13
44

Підтримка вітчизняних 
виробників 

Вони дешевші 

Їх легко знайти  
в магазині 

Відсутність продукції 
інших брендів 
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ДОДАТОК II. ІНІЦІАТИВИ З ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

Таблиця 1. Державна підтримка бізнесу в умовах війни1

Податок2 і митниця3 Фінансова підтримка Дерегуляція

 � Запровадження єдиного податку у розмірі 2 
відсотків для всіх підприємств з річним обо-
ротом не більше 10 млрд грн (без ПДВ та по-
датку на прибуток);

 � Скасування податку на соціальне страхуван-
ня для І та ІІ груп платників податків та подат-
ку на соціальне страхування для мобілізо-
ваних працівників, які належать до ІІІ групи 
платників податків (режим спрощеного опо-
даткування);

 � Звільнення від сплати земельного та еколо-
гічного податків для компаній, які функціону-
ють на території, де активні наземні бойові дії;

 �  Скасування акцизного податку та зменшен-
ня ПДВ від 20 до 7 відсотків на паливо;

 � Звільнення від імпортного мита на всі товари, 
крім алкогольних і тютюнових виробів;

 �  Державну кредитну програму «5-7-9%»4 роз-
ширено на всі українські підприємства для 
отримання доступу до кредитів у розмірі до 
60 млн грн під 0 відсотків на період дії воєн-
ного стану та протягом місяця після цього (в 
подальшому відсоткова ставка підвищиться 
до 5 відсотків річних). Доступне фінансуван-
ня для інвестиційних проєктів, рефінансуван-
ня наявних кредитів або потреб в оборотно-
му капіталі;

 � Державна фінансова підтримка для покриття 
процентних витрат сільськогосподарських 
компаній5, у тому числі малих і середніх під-
приємств, річний оборот яких не перевищує 
20 млн євро. Максимальний розмір кредиту 
не може перевищувати 50 млн грн, залуче-
них з метою фінансування сільськогосподар-
ської діяльності (посівної) під час воєнного 
стану та протягом шести місяців після цього. 
Максимальна державна гарантія за порт-
фельними кредитами становить 80 відсотків;

 � Мораторій на державні перевірки

 � Запровадження декларативного підходу до по-
годження господарської діяльності, яка потре-
бує державного дозволу/ліцензування в період 
дії воєнного стану (з понад 600 дозволів та лі-
цензій залишилося лише близько 20, напри-
клад, на виробництво лікарських засобів, пово-
дження з радіоактивними відходами тощо)6;  

 � Скасування ліцензування насіннєвого матеріа-
лу та реєстрації сільськогосподарської техніки 
в період дії воєнного стану; 

 � Внесення деяких змін, спрямованих на спро-
щення регулювання трудових відносин в умо-
вах воєнного стану7, закрема:

• Трудові договори з працівниками можуть 
бути тимчасово припинені або може бути 
оголошений простій

• Тривалість неоплачуваної відпустки не об-
межена на період дії воєнного стану

1 https://business.diia.gov.ua/wartime
2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-%D0%86%D0%A5
3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text
4 https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-nadaye-mozhlivist-otrimati-kredit-do-60-mln-grn-bud-yakomu-ukrayinskomu-pidpriyemstvu-pid-0-na-chas-voyennogo-stanu-za-programoyu-5-7-9
5 https://minagro.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-zmini-do-nadannya-finansovoyi-derzhavnoyi-pidtrimki-agrariyam-pid-chas-posivnoyi-roman-leshchenko
6 https://ips.ligazakon.net/document/kp220314?an=1
7 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

https://business.diia.gov.ua/wartime
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-%D0%86%D0%A5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-nadaye-mozhlivist-otrimati-kredit-do-60-mln-grn-bud-yakomu-ukrayinskomu-pidpriyemstvu-pid-0-na-chas-voyennogo-stanu-za-programoyu-5-7-9
https://minagro.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-zmini-do-nadannya-finansovoyi-derzhavnoyi-pidtrimki-agrariyam-pid-chas-posivnoyi-roman-leshchenko
https://ips.ligazakon.net/document/kp220314?an=1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text
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Податок і митниця Фінансова підтримка Дерегуляція

 � Звільнення від сплати імпортного ПДВ для 
І-ІІІ групи платників податків, у тому числі тих, 
що перейшли на єдиний податок у розмірі 2 
відсотків, але за винятком ІІІ групи платників 
податків, які залишилися на єдиному податку 
за ставкою 3 відсотки;

 � Митна декларація для І та ІІІ групи платників 
податків (крім платників ІІІ групи, які залиши-
лися на єдиному податку 3 відсотки) шляхом 
подання попередньої митної декларації;

 � Час розмитнення скорочено до однієї годи-
ни.

 �  Програма надання державних гарантій8 за 
кредитами ММСП, які функціонують понад 
один рік і не підлягають процедурі банкрут-
ства. Кредити можуть бути надані на термін 
від 1 до 10 років на суму до 100 млн грн за 
UIRD+6% із заставою не більше 60 відсотків 
та сільськогосподарським виробникам із за-
ставою 20 відсотків.

 � Щомісячна компенсація у розмірі 6 500 грн 
компаніям за працевлаштування ВПО про-
тягом двох місяців та одноразова допомога 
платникам податків за спрощеним режимом 
оподаткування з регіонів, які постраждали 
від війни.

 � З липня 2022 року уряд запустив грантову 
програму «єРобота» з метою стимулювання 
створення стартапів та розширення еконо-
мічної діяльності ММСП. Програма передба-
чає надання грантів від 250 тис. грн. до 8 млн. 
грн. залежно від виду бізнесу та галузі9.   

• Працівники можуть бути переведені на нову 
роботу/робочі місця без попередньої зго-
ди працівника з огляду на ризик військової 
діяльності; також можлива зміна основних 
умов праці без надання попереднього пові-
домлення за два місяці

• Розірвання трудових відносин за ініціативою 
роботодавця можливе під час лікарняного 
або відпустки, а також негайно за ініціати-
вою працівника, якщо працівник перебуває 
в зоні ризику у зв’язку з бойовими діями

• Звільнення роботодавців від зобов’язання 
виплати заробітної плати в умовах воєнних 
дій або форс-мажорних обставин до віднов-
лення підприємницької діяльності (напри-
клад, після переміщення у безпечні регіони 
або припинення війни)

•  Розширені можливості для жінок працювати 
в нічні зміни, у шкідливих умовах.

8 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-nadannya-derzhavnih-garantij-na-portfelnij-osnovi-u-2022-roci-374
9 https://diia.gov.ua/services/categories/gromadyanam/yerobota

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-nadannya-derzhavnih-garantij-na-portfelnij-osnovi-u-2022-roci-374
https://diia.gov.ua/services/categories/gromadyanam/yerobota
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Таблиця 2. Приклади місцевої підтримки бізнесу в умовах війни

Відродження та розвиток бізнесу Переміщення бізнесу Інвестиції та інновації Інформаційна підтримка Галузева підтримка 

 � Івано-Франківська ОВА створила 
платформу з підтримки бізнесу Save 
Business Now10. Метою платформи є 
надання вичерпної інформації про 
фінансову та іншу підтримку бізнесу 
в Івано-Франківську та Івано-Фран-
ківській області. Платформа покли-
кана обслуговувати підприємства, 
які переїхали до Івано-Франківської 
області з районів, що постраждали 
від бойових дій, та місцевий бізнес, 
який прагне адаптуватися до нових 
обставин. Ця платформа також про-
понує доступ до експертних порад, 
навчання та офлайн-зустрічей з 
бізнес-спільнотою;

 � У Львові проводять тренінги щодо 
започаткування власної справи для 
переселенців11. Подібні тренінги 
заплановані у Дрогобичі, Стрию та 
Червонограді;

 � Львівська ОВА у співпраці 
з Фондом держмайна про-
водить онлайн-заходи для 
поширення інформації про 
орендовані приміщення, 
доступні для релокації12, та 
запустила телеграм-канал 
для полегшення пошуку 
приміщень, доступних для 
релокації13;

 � Івано-Франківська ОВА та-
кож вивчає можливості ра-
зом з Фондом держмайна 
щодо оренди та приватиза-
ції приміщень переміщеними 
підприємствами14;

 � Тернопільська ОВА пропо-
нує не лише приміщення, а 
й земельні ділянки та різно-
манітні пільги для бізнесу 
у разі релокації в цю об-
ласть15;

 �  Регіональна влада також 
сприяє розвитку індустріаль-
них парків, в якості чудової 
можливості для бізнесу, який 
прагне переїхати. Одним із 
таких прикладів є створен-
ня Agro.Food.Tech Park у 
Львівській області16. Проєкт 
включає не тільки виробничі 
та складські приміщення, а й 
житлові будинки з торговель-
ною, розважальною та соці-
альною інфраструктурою; 

 �  У Тернопільській області 
розробили чат-бот з питань  
праці17. Він надає консуль-
тації переміщеним підпри-
ємствам, проводить онлайн- 
консультації та надає відповіді 
на поширені запитання;

 �  Сектор з питань підтримки 
експорту Львівської ОВА го-
тує та регулярно оновлює 
дайджести з порадами щодо 
експорту та імпорту в умовах 
війни18. Дайджест містить ін-
формацію про зміни в нор-
мативно-правових актах, ло-
гістику та доставку продукції, 
промоцію експортоорієнтова-
них підприємств Львівщини, 
надає корисні посилання та 
ініціативи для підприємств;

 � Оскільки дрібні фермери сти-
каються з проблемами ліквід-
ності та не мають швидкого 
доступу до кредитів з огляду 
на воєнний стан, Львівська 
ОВА розробила комплексну 
програму фінансової підтрим-
ки сільгоспвиробників19. Про-
грама передбачає чотири на-
прямки: пільгові кредити для 
аграріїв, компенсація відсо-
тків за кредитами та фінансо-
вою орендою, часткова ком-
пенсація вартості насіння та 
субсидії на розведення корів; 

 � Київська міська рада надає 
підтримку підприємствам, які 
працюють у місті Києві в умо-
вах воєнного стану20, зокрема 
звільнення від сплати оренд-
ної плати за комунальне май-
но, знижки на HoReCa у разі 
встановлення літніх терас, 
підтримку транспортних ком-
паній, які надають послуги ки-
янам безкоштовно.

10 https://mvk.if.ua/news/57841
11 https://lvivoblrada.gov.ua/articles/u-lvovi-provodyat-treningi-shchodo-zapochatkuvannya-vlasnoji-spravi-dlya-pereselenciv
12 https://old.loda.gov.ua/news?id=66980  
13 https://loda.gov.ua/news?id=66419
14 https://www.if.gov.ua/news/olga-batova-obgovorila-z-golovoyu-oblasnoyi-vijskovoyi-administraciyi-svitlanoyu-onishchuk-pitannya-relokaciyi-pidpriyemstv
15 https://oda.te.gov.ua/news/osnovna-informaciya-shchodo-situaciyi-u-ternopilskij-oblasti-stanom-na-16-bereznya-o-1800-god
16 https://loda.gov.ua/news?id=67073
17 https://oda.te.gov.ua/news/na-ternopilshchini-pracyuye-chat-bot-z-pitan-praci
18 https://loda.gov.ua/news?id=66864
19 https://loda.gov.ua/news?id=67109
20 https://kyivcity.gov.ua/news/u_kivskiy_miskiy_radi_vregulyuvali_pitannya_kompleksno_pidtrimki_subyektiv_gospodaryuvannya_kiyeva_pid_chas_di_voyennogo_stanu/

https://www.savebusinessnow.if.ua/
https://www.savebusinessnow.if.ua/
https://mvk.if.ua/news/57841
https://lvivoblrada.gov.ua/articles/u-lvovi-provodyat-treningi-shchodo-zapochatkuvannya-vlasnoji-spravi-dlya-pereselenciv
https://old.loda.gov.ua/news?id=66980
https://loda.gov.ua/news?id=66419
https://www.if.gov.ua/news/olga-batova-obgovorila-z-golovoyu-oblasnoyi-vijskovoyi-administraciyi-svitlanoyu-onishchuk-pitannya-relokaciyi-pidpriyemstv
https://oda.te.gov.ua/news/osnovna-informaciya-shchodo-situaciyi-u-ternopilskij-oblasti-stanom-na-16-bereznya-o-1800-god
https://loda.gov.ua/news?id=67073
https://oda.te.gov.ua/news/na-ternopilshchini-pracyuye-chat-bot-z-pitan-praci
https://loda.gov.ua/news?id=66864
https://loda.gov.ua/news?id=67109
https://kyivcity.gov.ua/news/u_kivskiy_miskiy_radi_vregulyuvali_pitannya_kompleksno_pidtrimki_subyektiv_gospodaryuvannya_kiyeva_pid_chas_di_voyennogo_stanu/
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Відродження та розвиток бізнесу Переміщення бізнесу Інвестиції та інновації Інформаційна підтримка Галузева підтримка 

 � Тернопільська міська рада в рам-
ках програми ЄС Erasmus+ за-
прошує мікропідприємців та май-
бутніх підприємців взяти участь у 
проєкті «Mini EcoSystem Regional 
Networks»21. Основною метою про-
грами є підготовка бізнес-лідерів 
місцевих територіальних громад, 
самозайнятих громадян та мікро-
підприємців для сталого розвитку 
місцевих громад; 

 � За ініціативи Львівської ОВА екс-
перти, науковці, представники 
фінансових установ пропонують 
аграріям безкоштовні консультації 
з питань технології вирощування 
продуктів овочівництва, зміни та 
розширення ринків збуту під час 
війни, доступу до фінансування22.

 � Закарпатська ОВА23, Тер-
нопільська міська рада24 
та Вінницька міська рада25 
створили бази/реєстри при-
міщень, земельних ділянок 
та складів, доступних для 
релокації.

 � У рамках реалізації Програ-
ми сприяння інноваційному, 
науково-технологічному роз-
витку Львівської області на 
2021-2025 роки Львівська 
ОВА оголосила конкурс ін-
новаційних військових проєк-
тів26 із фінансуванням 5 млн 
грн на 2022 рік. Цього року 
в якості тематичних напрям-
ків затверджено виробни-
цтво високотехнологічного 
обладнання та/або товари 
військового і подвійного при-
значення та інформаційні 
технології кібербезпеки.

 � Телеграм-канали та чат-бо-
ти були створені у декількох 
областях (Львівська27, Іва-
но-Франківська28, Дніпропе-
тровська29) для допомоги без-
робітним у пошуку вакансій, 
а роботодавцям – у їх розмі-
щенні. Канали також містять 
інформацію про діяльність ре-
гіональних відділень Держав-
ної служби зайнятості України;

 � «Гарячу лінію» з питань під-
тримки та розвитку бізнесу 
створено у Тернопільській30 та 
Харківській31 областях. Вона 
забезпечує інформацію про 
державні ініціативи, віднов-
лення бізнесу, допомогу в 
релокації бізнесу, співпрацю 
з регуляторними органами, 
ланцюги постачань, співро-
бітництво тощо. Крім того, 
Харківська ОВА відновила 
Координаційну раду з питань 
бізнесу й економіки32.

 �  У квітні 2022 року Львівська 
ОВА затвердила Програму 
підтримки бізнесу у Львівській 
області на період дії воєнного 
стану33. Програма передбачає 
надання безповоротної фі-
нансової допомоги переміще-
ним підприємствам, ваучерної 
підтримки мікро- та малого 
бізнесу на маркетингових по-
слуг, безповоротної фінансо-
вої допомоги на придбання 
обладнання для харчової, 
легкої та машинобудівної про-
мисловості.

21 https://ternopilcity.gov.ua/news/59044.html
22 https://loda.gov.ua/news?id=67131
23 https://carpathia.gov.ua/news/majzhe-600-misc-dlya-relokaciyi-pidpriyemstv-proponuye-zakarpattya
24 https://ternopilcity.gov.ua/news/58911.html
25 https://www.vmr.gov.ua/u-vinnytsi-formuiut-bazu-danykh-z-perelikom-ob-iektiv-de-mozhe-rozmistytys-evakuiovanyi-biznes
26 https://loda.gov.ua/news?id=66859
27 https://loda.gov.ua/news?id=66865
28 https://www.if.gov.ua/news/poslugi-sluzhbi-zajnyatosti-yakimi-mozhna-skoristatisya-za-dopomogoyu-socialnoyi-merezhi-telegram
29 https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/49679/znajti-robotu-v-dva-kliki-u-dnipri-zyavivsya-chat-bot-dlya-poshuku-roboti
30 https://oda.te.gov.ua/diyalnist/ekonomika/pidbrimka-biznesu
31 https://kharkivoda.gov.ua/news/115264
32 https://kharkivoda.gov.ua/news/115385
33 https://old.loda.gov.ua/news?id=67280

https://ternopilcity.gov.ua/news/59044.html
https://loda.gov.ua/news?id=67131
https://carpathia.gov.ua/news/majzhe-600-misc-dlya-relokaciyi-pidpriyemstv-proponuye-zakarpattya
https://ternopilcity.gov.ua/news/58911.html
https://www.vmr.gov.ua/u-vinnytsi-formuiut-bazu-danykh-z-perelikom-ob-iektiv-de-mozhe-rozmistytys-evakuiovanyi-biznes
https://loda.gov.ua/news?id=66859
https://loda.gov.ua/news?id=66865
https://www.if.gov.ua/news/poslugi-sluzhbi-zajnyatosti-yakimi-mozhna-skoristatisya-za-dopomogoyu-socialnoyi-merezhi-telegram
https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/49679/znajti-robotu-v-dva-kliki-u-dnipri-zyavivsya-chat-bot-dlya-poshuku-roboti
https://oda.te.gov.ua/diyalnist/ekonomika/pidbrimka-biznesu
https://kharkivoda.gov.ua/news/115264
https://kharkivoda.gov.ua/news/115385
https://old.loda.gov.ua/news?id=67280
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Таблиця 3. Приклади ініціатив донорської підтримки бізнесу в умовах війни

Грантова підтримка Інтегрована підтримка

 � МОМ оголосила про грантову програму в рамках проєкту «Розвиток МСП: 
економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу»34 
що фінансується Банком розвитку KfW від імені Федерального міністерства 
економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Гранти на суму 
до 4 500 євро надаються функціонуючим мікропідприємствам, які нещодавно 
переїхали до Закарпатської, Київської (крім м. Києва), Львівської, Сумської 
та Чернігівської областей і працюють у таких галузях: готельний бізнес, 
ресторани та громадське харчування; інформаційно-телекомунікаційна 
галузь; текстиль, одяг та взуття; транспорт і логістика; виробництво продуктів 
харчування приватними сільськими господарствами; дрібне товарне 
виробництво; та суміжні галузі.

 � Програма «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація 
МСП» підтримала близько 300 мікро- та малих підприємств, які постраждали 
від війни35. Мікрогранти на суму 4 000 євро у гривневому еквіваленті 
були розподілені 13 травня 2022 року через платформу Дія. Гранти 
були надані підприємствам, зареєстрованим у Донецькій, Запорізькій, 
Київській, Луганській, Миколаївській,  Сумській, Харківській, Херсонській та 
Чернігівській, областях згідно з чинним законодавством України не пізніше 
31 грудня 2021 року. Програма охопила підприємства, які продовжили свою 
діяльність, і ті, яким необхідно було повністю відновити свою діяльність після 
релокації.

 � Українсько-данський молодіжний дім розпочав програму грантів швидкого 
реагування на суму 150 000 євро для підтримки української молоді, зокрема 
молодіжних організацій, громадських організацій, що працюють з молоддю, 
митців тощо36. Фізичні особи з України повинні бути зареєстровані як фізичні 
особи-підприємці (приватні підприємці) і мати вік від 15 до 35 років. 

 � Програма «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація 
МСП», співфінансована ЄС та урядом Німеччини та реалізована Генеральною 
федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmBH, запровадила ініціативу з підтримки МСП через 
бізнес-об’єднання у формі кластерів, торгово-промислові палати та НУО у 
місцевих громадах37. Цілями нової ініціативи є: збереження робочих місць 
та підтримка української економіки; інтеграція внутрішньо переміщених осіб 
та жінок у місцеві ланцюги створення вартості та бізнес-мережі; допомога 
МСП у диверсифікації їхніх бізнес-моделей та розгляд можливості цифрової 
доставки продуктів і послуг; а також залучення української діаспори до 
надання допомоги українським підприємствам.

 � Ще однією ініціативою програми «EU4Business: конкурентоспроможність 
та інтернаціоналізація МСП» є екстрена підтримка українських МСП під 
час гострої фази війни38. Окрім програми мікрогрантів, програма надає 
консультаційну підтримку підприємствам з метою переорієнтації бізнес-
процесів та посилення їх стійкості. Вона також включає компонент закупівлі 
обладнання для партнерів програми, в тому числі МСП, для забезпечення 
ресурсами для щоденної роботи та відновлення виробництва. Це переважно 
покриває потреби в ІТ-обладнанні та рішеннях, але також забезпечує пряму 
підтримку для відновлення бізнесу через партнерів.

 � Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка» через громадську 
організацію ITFC розпочала проєкт «Підтримка бізнесу під час війни та в 
післявоєнний період»39. Проєкт покликаний відновити/запустити діяльність 
МСП, в тому числі бізнесів жінок-підприємниць, та сформувати чітке бачення 
поточної ситуації і перспектив розвитку бізнесу. 

34 https://ukraine.iom.int/uk/news/mom-oholoshuye-konkurs-hrantiv-dlya-malykh-pidpryyemstv-yaki-peremistylysya-na-lvivshchynu-ta-zakarpattya
35 https://eu4business.org.ua/en/news/eu4business-mindigital-mineconomy-entrepreneurship-and-export-promotion-office-of-ukraine-with-and/
36 https://theyouthhouse.org/support-grants
37 https://eu4business.org.ua/en/news/the-eu4business-sme-competitiveness-and-internationalisation-programme-will-support-ukrainian-smes/
38 https://eu4business.org.ua/en/news/eu4business-nadae-ekstrenu-pidtrimku-ukrainskim-msp-pid-chas-gostroi-fazi-viyni/
39 http://tradecenter.org.ua/eng/news/464
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Грантова підтримка Інтегрована підтримка

 � Програма спрямована на молоде громадянське суспільство, яке базується 
в Україні чи Данії, але працює на підтримку демократичного розвитку 
України та зміцнення зв’язків між молодими українцями та датчанами. 
Адмініструє програму Секретаріат Українсько-данського молодіжного дому 
від імені Данського культурного інституту в Копенгагені. Українсько-данський 
молодіжний дім фінансується Міністерством закордонних справ Данії на 
грантовій основі.

 � Програма USAID «Мріємо та діємо» за підтримки Ради міжнародних наукових 
досліджень та обмінів (IREX) запустила програму грантів для бізнес-підтримки 
молодіжних підприємств40. На реалізацію бізнес-цілей учасники отримають 
гранти у розмірі 10 000 доларів США. Переваги надаватимуться соціальним 
підприємствам та бізнесам, господарська діяльність яких сприяє задоволенню 
нагальних соціальних потреб українців (харчування, одяг, житло, медичні та 
реабілітаційні послуги тощо) в умовах воєнного і післявоєнного стану.

 � Український соціальний венчурний фонд  у партнерстві з Європейською 
асоціацією венчурної філантропії (EVPA) та за підтримки Генерального 
директорату ЄС з питань сусідства та переговорів щодо розширення (DG 
NEAR) запустив програму розумних грантів «Соціальні підприємства для 
задоволення нагальних потреб». Програма пропонувала розумні гранти у 
розмірі від 100 000 до 300 000 грн на одне соціальне підприємство41. Гранти 
будуть спрямовані на: виробництво/надання існуючих товарів/послуг; випуск 
нових товарів або послуг, які відповідають потребам воєнного часу, та 
задоволення потреб цивільних осіб, що постраждали від війни; забезпечення 
товарами та послугами вразливих верств населення, що дозволить їм 
пережити воєнний час та продовжити свою діяльність.

 � Підтримка включає грантову програму для жінок-підприємниць, а також 
семінари «Платформа життєстійкості бізнесу» для жінок-підприємниць, 
власниць сімейного бізнесу та жінок, що потребують розвитку своїх бізнес-
навичок та навичок у сфері психологічної підтримки і вдосконалення вмінь 
надання першої медичної допомоги.

 � Проєкт Міжнародної організації праці (МОП) «Інклюзивний ринок праці 
для створення робочих місць в Україні», що фінансується Міністерством 
закордонних справ Данії (DANIDA), започаткував нову ініціативу «Підтримуємо 
український народ та бізнес»42. Ініціативу реалізує Федерація роботодавців 
України. Основна мета – підтримка українців через вітчизняне виробництво. 
Ініціатива надаватиме підтримку вітчизняним виробникам продуктів 
харчування шляхом розміщення замовлень на продовольчі пакети, які 
потім будуть поставлятися в регіони України, які найбільше постраждали від 
військової агресії Росії. Астарта-Київ та Фонд «Повір у себе» вже долучилися 
до цієї ініціативи.

 � Консультаційний проєкт «Сприяння покращенню економічного становища 
вразливих груп населення, в тому числі ВПО, в регіоні Азовського моря», 
замовлений Федеральним міністерством економічного співробітництва 
та розвитку (BMZ) та реалізований GIZ, продовжив свою діяльність в 
Україні для підтримки малого бізнесу в період війни та розширив цільовий 
регіон з Приазов’я на всю територію України43. Підтримка надається 
через експертні консультаційні послуги в усіх сферах підприємницької 
діяльності, включаючи податковий та юридичний консалтинг, управлінський 
консалтинг, консультаційні послуги із сертифікації бізнесу, бухгалтерський та 
маркетинговий консалтинг, IT-консалтинг, зовнішньоекономічний консалтинг 
тощо.

40 https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-shvydkoji-biznes-pidtrymky-molodizhnyh-pidpryjemstv-prohrama-shvydkoji-biznes-pidtrymky-molodizhnyh-pidpryjemstv-vid-prohramy-mrijemo-ta-dijemo
41 http://usv.fund/tpost/a151zb9301-social-enterprises-for-emergency-call-fo
42 https://fru.ua/ua/media-center/news/fru/razom-iz-nashimi-mizhnarodnimi-ta-ukrajinskimi-partnerami-prezentuvali-novij-proekt-fru-pidtrimuemo-ukrajinskij-narod-ta-biznes
43 https://www.giz.de/en/worldwide/89450.html
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Таблиця 4. Приклади приватних ініціатив підтримки бізнесу в умовах війни

Інформаційна підтримка Галузева підтримка Інтегрована підтримка Підтримка ринку

 � Liga Zakon, дочірня компанія Liga Group 
і провідний розробник інформацій-
но-правових систем, створила на своє-
му веб-сайті спеціальну сторінку, на якій 
міститься вся необхідна інформація для 
підтримки бізнесу під час війни44. Матеріа-
ли, представлені на веб-сторінці, включа-
ють нормативно-правові акти, аналітичні 
публікації, рекомендації та роз’яснення 
щодо підприємницької діяльності у воєн-
ний час.

 � Асоціація виробників молока створила 
на сайті спеціальний розділ «Для госпо-
дарств в умовах війни»45. У розділі наве-
дено структуровані рекомендації щодо 
різних аспектів діяльності агрокомпанії в 
молочному та суміжному виробництві. Він 
також забезпечує аналіз та роз’яснення 
щодо правових та нормативних змін, за-
проваджених центральними органами 
влади під час воєнного стану. Сторінка 
Асоціації у Facebook46 оновлюється на-
віть частіше за веб-сайт і містить інформа-
цію про програми державної підтримки.

 � ITFC реалізує ініціативу Help Women Agro 
in Ukraine для підтримки українських жі-
нок-підприємниць, які працюють у сіль-
ському господарстві та постраждали від 
війни з Росією47. Ініціатива передбачає такі 
заходи: фінансова підтримка; партнерство 
та співпраця з міжнародними партнерами 
з метою просування продукції на зовнішні 
ринки; наставництво; залучення провідних 
експертів для обміну міжнародним досві-
дом; стипендія для участі у міжнародних 
програмах розвитку бізнес-навичок з по-
кращення сільського господарства; тощо.

 � NWO LLC розробило багатофункціональ-
ний хаб для текстильних, швейних та взут-
тєвих компаній Liteprom у м. Хмельницько-
му48. Хаб об’єднує в собі онлайн-платформу 
та фізичну локацію, що забезпечує індиві-
дуальне представлення кожного резиден-
та як виробника продукції та/або послуг 
зі своїм асортиментом, цінами та умова-
ми співпраці потенційним контрагентам у 
всьому світі. Хаб має власне приміщення 
з понад 500 виставковими залами, які об-
слуговуються власною командою центру.

 � IT-підприємці представили ініціативу 
KeepGoing, спрямовану на підтримку мі-
кро- та малих підприємств і креативних 
професіоналів49. Ініціатива надає медійну, 
інформаційну, фінансову та краудфандин-
гову підтримку підприємствам/командам 
до 50 осіб або сімейним підприємствам, 
які постраждали від війни.

 � Платформа Industry4Ukraine через свій 
кластерний комітет створила ініціативу 
Cluster4Ukraine50. Однією з цілей ініціа-
тиви є надання підтримки ММСП. Серед 
заходів ініціативи – релокація, підтрим-
ка та запуск виробничих потужностей 
у відносно безпечних регіонах. Наразі 
учасниками ініціативи є кластери ма-
шинобудування, автоматизації і техніки 
(EAM) із Запоріжжя, Києва, та Харкова, 
Український морський кластер, Вінниць-
кий кластер промислової автоматизації 
та приладобудування, Полтавський центр 
4.0, а також декілька кластерів зі Львова 
та Хмельницького. Ініціатива підтримуєть-
ся Українською радою бізнесу, яка скла-
дається з 90 бізнес-об’єднань.

 � Спільнота Бізнес-школи Україн-
ського католицького універси-
тету (LvBS) разом із міжнародни-
ми експертами з різних галузей 
запустила платформу підтримки 
ММСП під назвою Do Business 
with Ukrainians51. Це ринок, де ви-
робник ММСП може заповнити 
форму заявки, вказавши товари 
та/або послуги, які компанія хоче 
продавати за кордон. Паралель-
но платформа веде пошук іно-
земних компаній, зацікавлених у 
купівлі такої продукції.

 � Український розробник елек-
тронних систем обміну даними 
EDIN розробив сервісне рішення 
e-Tovar, яке дозволяє постачаль-
никам і виробникам завантажува-
ти свої каталоги продукції (вклю-
чаючи контакти) за допомогою 
веб-профілю52. Каталоги доступні 
клієнтам, логістичним компаніям і 
торговим мережам в режимі ре-
ального часу.

44 https://biz.ligazakon.net/aktualno/11677_bznes-pd-chas-vyni-dopovnyutsya
45 https://avm-ua.org/uk/
46 https://www.facebook.com/UkrainianDairyAssociation/
47 https://business.diia.gov.ua/wartime
48 https://liteprom.com/about
49 https://www.keepgoing.com.ua/
50 https://www.industry4ukraine.net/publications/ukrainian-clusters-initiative-cluster4ukraine/
51 https://ucu.edu.ua/en/news/do-business-with-ukrainians-aktyvisty-zapustyly-platformu-dlya-pidtrymky-pidpryyemtsiv/
52 https://www.solutions.edin.ua/en
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https://www.keepgoing.com.ua/
https://www.industry4ukraine.net/publications/ukrainian-clusters-initiative-cluster4ukraine/
https://ucu.edu.ua/en/news/do-business-with-ukrainians-aktyvisty-zapustyly-platformu-dlya-pidtrymky-pidpryyemtsiv/
https://www.solutions.edin.ua/en
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Інформаційна підтримка Галузева підтримка Інтегрована підтримка Підтримка ринку

 � ГО «Клуб Ділових Людей Україна» ство-
рила телеграм-канал «Підтримка підпри-
ємців. Клуб Ділових Людей Україна»53. 
Канал висвітлює такі питання: запити на 
оперативні бізнес-потреби учасників; за-
пити на безкоштовні консультації в сфері 
бухгалтерського обліку, юридичних ас-
пектів, логістики, безпеки, IT тощо; запи-
ти про співпрацю та партнерство; інфор-
мація про готовність надавати допомогу, 
ресурси чи послуги іншим учасникам Клу-
бу на добровільних засадах або на осо-
бливих умовах. Також Клуб дуже активно 
веде свою сторінку у Facebook. Він ча-
сто повторно розміщує оголошення про 
державні та приватні програми підтримки 
бізнесу та надає інші цінні інформаційні 
матеріали для своїх членів та бізнесу за-
галом.

 � Асоціація «Органічна ініціатива» запустила 
програму грантів для українських виробни-
ків органічної продукції54. Метою програ-
ми є збереження та розвиток потенціалу 
органічного сектору в середньостроковій 
та довгостроковій перспективі в Україні, 
а також підтримка органічних виробників 
у Житомирській, Київській, Сумській, Хар-
ківській  та Чернігівській  областях. На 
першому етапі буде надаватися підтримка 
у вигляді покриття витрат на сертифікацію 
органічного виробництва, закупівлі орга-
нічної продукції для подальшого розподі-
лу серед ВПО, уразливих груп та інших, а 
також доступу до засобів захисту рослин, 
добрив, насіння тощо.

 � Фонд підтримки Google для стартапів в 
Україні запустив програму фінансової 
підтримки 50 компаній, заснованих в 
Україні протягом 2022 року55. Кожна з 
компаній отримає фінансування з фон-
ду на загальну суму 5 млн доларів США, 
Google Cloud та підтримку від менедже-
рів Google. Програма спрямована на під-
тримку українських стартапів, зміцнення 
стартап-спільноти та створення основи 
для відновлення української економіки. 
При відборі перевага надається соціаль-
ним підприємствам.

 � Національна електронна біржа 
запустила онлайн-платформу 
«Один одному»56. Платформа є 
свого роду маркетплейсом, який 
надає підприємцям безкоштовні 
послуги з обміну ресурсами (ка-
дри, обладнання, технології, по-
тужності тощо) для завантаження 
недостатньо завантажених ви-
робничих потужностей, оптиміза-
ції бізнес-процесів чи виконання 
інших цілей. 

53 https://www.facebook.com/bc.club.ua/posts/4997835690303854
54 https://www.dossier.org.ua/projects/organic-sector-support/
55 https://www.campus.co/intl/uk_ua/europe/ukraine-support-fund/
56 https://one2one.com.ua/

https://www.facebook.com/bc.club.ua/posts/4997835690303854
https://www.dossier.org.ua/projects/organic-sector-support/
https://www.campus.co/intl/uk_ua/europe/ukraine-support-fund/
https://one2one.com.ua/
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