
Друга хвиля дослідження 
листопад 2020

Дослідження думки 
бізнес-спільноти 
щодо ситуації 
в бізнесі під час 
пандемії COVID-19



Технічна інформація

Дослідження проводилося 
за підтримки CEO Club, 
бізнес-спільноти Board, 
ТПП України, бізнес-школи 
МІМ Київ, Prizma Club, 
CFO Club Ukraine та десятків 
інших об’єднань підприємців 
по всіх областях України. 

131
підприємство

середнього та 

великого бізнеса 

▬ Дослідження проведено аналітичним центром Advanter Group.

▬ Адреса для зворотного зв’язку: info@advanter.ua.

516
підприємств, 

серед яких мікро-, 

малі, середні та великі 

підприємства 

ОПИТАНО 

385
підприємств

малого (та мікро-) бізнеса

ПРОВЕДЕНО 

17.11 – 30.11.2020 

2

Кількість 

респондентів, 

залучених до 

опитування:

*більшість респондентів, які не увійшли  у вибірку, 

припинили опитування на питаннях, що стосуються деталей 

бізнесу

695

Друга хвиля дослідження Ukrainian Business Index
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Які із перелічених нижче висловів в більшій мірі описують Вашу стратегію щодо 2021 року?

39%

31%

19%

17%

16%

13%

9%

9%

Плануємо оптимізувати витрати

Запуск нових видів продукції

Вихід на нові товарні ринки

Плануємо модернізувати виробництво

Концентрація бізнесу, відмова від частин напрямів діяльності

Вихід на нові експортні ринки

Плануємо суттєво розширяти виробництво

Маємо намір виїхати з України

База: 516 респондентів

Дослідження проводилося за підтримки CEO Club, бізнес-спільноти Board, ТПП України, бізнес-школи МІМ Київ, Prizma Club, CFO Club Ukraine та 

десятків інших об’єднань підприємців по всіх областях України з 17 листопада по 30 листопада 2020 року.  

Стратегія бізнесу в 2021 році
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56%

53%

52%

52%

47%

47%

41%

33%

26%

26%

25%

21%

18%

10%

9%

9%

Друга хвиля дослідження Ukrainian Business Index

Що з перерахованого, на Вашу думку, є основними проблемами підприємців і підприємницької діяльності в Україні?
База: 516 респондентів

Дослідження проводилося за підтримки CEO Club, бізнес-спільноти Board, ТПП України, бізнес-школи МІМ Київ, Prizma Club, CFO Club Ukraine та 

десятків інших об’єднань підприємців по всіх областях України з 17 листопада по 30 листопада 2020 року.  

Невпевненість в завтрашньому дні

Корупційні ризики

Низька купівельна спроможність споживачів

Постійна зміна «правил гри», які визначає для бізнесу постійно змінювана влада

Відсутність надійної судової системи

Високе податкове навантаження

Незахищеність приватної власності / рейдерство

Відсутність доступних кредитів та джерел швидкого отримання

Брак кваліфікованої робочої сили

Поганий імідж країни в світі

Складність адміністрування податків

Зарегульованість бізнес-діяльності

Низький кредитний рейтинг України

Приєднання до електромереж (приєднання нового об’єкта будівництва до електромереж)

Оформлення земельної ділянки (процес оформлення та отримання права оренди земельної 

ділянки)

Одержання дозволів на будівництво (оформлення процесу будівництва на певній території)

Основні проблеми підприємців і підприємницької діяльності в Україні



Дякуємо!


