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Дослідження реалізовано за підтримки проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», 

що фінансується Міністерством закордонних справ Данії. Його мета полягає у допомозі уряду України у здійсненні 

його діяльності, спрямованої на вдосконалення управління ринком праці шляхом зміцнення служб зайнятості та інших 

інститутів ринку праці, для забезпечення кращої відповідності кваліфікації працівників попиту на неї, а також покращення 

тристороннього соціального діалогу шляхом розбудови інституційного потенціалу соціальних партнерів, та Конфедерації 

промисловості Данії (DI) в рамках Угоди між Конфедерацією промисловості Данії (DI) і Федерацією роботодавців України 

(ФРУ) для розвитку співпраці щодо ролі приватного сектора. 

Відповідальність за зміст покладається виключно на авторів, публікація не означає схвалення з боку проекту МОП 

«Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», Міністерства закордонних справ Данії та Конфедерації 

промисловості Данії (DI) висловлених у ній думок.
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Слід зауважити, що перелік учасників цьогорічного опитування не співпадає з переліком учасників мину-
лорічного, що має враховуватись при порівнянні результатів двох опитувань. 

ВСТУП
Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування і 
Центр оцінювання та рейтингування Федерації роботодавців України за 
підтримки проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих 
місць в Україні», що фінансується Міністерством закордонних справ Данії, 
та Конфедерації промисловості Данії (DI) вчергове проводить визначення 
Індексу впевненості бізнесу.  

Визначення Індексу впевненості бізнесу має на меті здійснення оцінки впевненості українського бізнесу у 
можливості розвитку, збереженні наявних та створенні нових робочих місць. 

В опитуванні взяли участь

Підприємств

100
на яких працюють 

115,6 тис. 
осіб

представляють 

майже всі 
сектори 
економіки

Cектор переробної 
промисловості 

46%

експортери з них

54%

Завдання 

що ставить wперед собою дослідження:

• Визначення проблематики, з якою стикається бізнес у щоденній роботі; 

• Здійснення оцінки впевненості українського бізнесу у можливості розвитку, у збереженні наявних та створен-
ні нових робочих місць; 

• Формування рекомендацій органам влади для покращення бізнес середовища в Україні. 

Об’єкти  

досліджень: 

представники бізнес-спільноти України (керівники та 
власники підприємств) та працівники, яких вони пра-
цевлаштовують. 

Предмет 
дослідження

визначення рівня впевненості власників компаній та 
керівників підприємств, що представляють різні галузі 
промисловості, у можливості розвитку, у збереженні 
наявних та створенні нових робочих місць.
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Визначення Індексу впевненості бізнесу 
здійснюється декілька етапів:

При розрахунку Індексу впевненості бізнесу враховується кількість працівників, що працює 
на підприємстві власника чи керівника, якого опитано та розраховується як сума індексів по кожному 
із питань опитувальника. 

Еталонне значення Індексу впевненості бізнесу дорівнює 0. 

Етап 1.  
Розробка методології 
дослідження та опиту-
вальника;

Етап 2.  
Здійснення опитування 
власників та керівників 
підприємств;

Етап 3.  
Аналіз результатів 
опитування;

Етап 4.  
Підготовка аналітичного 
документу «Індекс впев-
неності бізнесу».

На третьому та четвертому етапах Аналітичний 
центр здійснює аналіз результатів опитування та 
готує аналітичний документ, який міститиме як 
результати аналізу, так і пропозиції органам влади 
щодо покращення умов ведення бізнесу, збереження 
наявних та створення нових робочих місць.

На першому етапі 
Аналітичний центр 
розробив методологію 
дослідження та 
опитувальник для 
визначення Індексу 
впевненості бізнесу.

На другому етапі, що 
тривав майже 3 місяці, 
Центр опитування та 
рейтингування Федера-
ції роботодавців України 
здійснював опитування 
керівників та власників 
підприємств.

Для розрахунку Індексу впевненості бізнесу респонденти мали 
відповісти на 8 питань, що передбачали можливість вибору лише 
одного варіанту відповіді: 

1. Як змінилися Ваші капітальні інвестиції у ІІ півріччі 2020 року в порівнянні з І півріччям 2020 року? 

2. Як зміняться Ваші капітальні інвестиції у І півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року? 

3. Як змінилися обсяги замовлень на продукцію в ІІ півріччі 2020 року в порівнянні з І півріччям 2020 року? 

4. Як зміняться обсяги замовлень у І півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року? 

5. Як змінилася кількість штатних працівників компанії у ІІ півріччі 2020 року в порівнянні з І півріччям 2020 року? 

6. Як зміниться кількість штатних працівників компанії у І півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року? 

7. Як змінився обсяг іноземних замовлень на продукцію у ІІ півріччі 2020 року в порівнянні з І півріччям 2020 року? 

8. Як зміниться обсяг іноземних замовлень на продукцію у І півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року? 

На вказані питання респонденти могли відповісти: 

- зросте (зріс), такому варіанту відповіді надавався коефіцієнт «+ 1»; 
- не зміниться (не змінився), такому варіанту відповіді надавався коефіцієнт «0»; 
- зменшаться (зменшився), такому варіанту відповіді надавався коефіцієнт «- 1». 
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РОЗДІЛ 1.
ІНДЕКС ВПЕВНЕНОСТІ БІЗНЕСУ. 
ЗАГАЛЬНИЙ

Протягом березня – травня 2021 року проводилося опитування керівників та власників підприємств. В опитуванні 
взяли участь 100 підприємств, що працевлаштовують 115,6 тис. осіб. 

Аналіз результатів опитування показав, що підприємства, власники чи керівники яких взяли участь у опитуванні 
за основним видом діяльності (секція за КВЕД-2010) працюють у 17 сферах (детальна інформація щодо учасників 
представлена на рис. 1). Отже, підприємства представляють більшість з можливих видів економічної діяльності. 

СФЕРИ ЗА ОСНОВНИМ ВИДОМ ДІЯЛЬНОСТІ, В ЯКИХ 
ПРАЦЮЮТЬ КОМПАНІЇ (секція за КВЕД-2010)

С - Переробна 

промисловість

S - Надання інших видів 

послуг

А - Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство

F – Будівництво 

G - Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів

В - Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів

Н - Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність

М - Професійна, наукова та технічна діяльність

Q - Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

45,6

11,4 

10,5 

8,7 

6,1 

2,6 

2,6 

2,6 
2,6

по 0,8

%

D - Постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря
E - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
I - Тимчасове розміщування й організація харчування
J - Інформація та телекомунікації
L - Операції з нерухомими майном
N - Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
R - Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Т - Діяльність домашніх господарств
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Розрахунок Індексу впевненості показав невтішні 
результати:

Отже, у І півріччі 2021 року бізнес не впевнений у можливості розвитку, у збереженні наявних та створенні 
нових робочих місць. Як він не відчував впевненості і у ІІ кварталі 2020 року. Покращення показника може бути 
пов’язане із зміною переліку опитаних та не може однозначно трактуватися як покращення. 

 
Індекси, визначені у І півріччі 2021 року, по кожному 
питанню опитувальника 

Індекс впевненості бізнесу (загальний)

0

–3,82 –0,39

Еталонне значення Індекс впевненості 
бізнесу (загальний) 
за ІІ півріччя 2020 року1 

Індекс впевненості 
бізнесу (загальний)  
за І півріччя 2021 року 

Питання
Індекси, визначені у І півріччі 2021 
року, по кожному питанню опиту-

вальника 

Як змінилися Ваші капітальні інвестиції у ІІ півріччі 2020 року в 
порівнянні з І півріччям 2020 року?

-0,47

Як зміняться Ваші капітальні інвестиції у І півріччі 2021 року в 
порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?

-0,04

Як змінилися обсяги замовлень на продукцію в ІІ півріччі 2020 року в 
порівнянні з І півріччям 2020 року?

0,14

Як зміняться обсяги замовлень у І півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ 
півріччям 2020 року?

0,11

Як змінилася кількість штатних працівників компанії у ІІ півріччі 2020 
року в порівнянні з І півріччям 2020 року?

-0,25

Як зміниться кількість штатних працівників компанії у І півріччі 2021 
року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?

-0,10

Як змінився обсяг іноземних замовлень на продукцію у ІІ півріччі 2020 
року в порівнянні з І півріччям 2020 року?

0,10

Як зміниться обсяг іноземних замовлень на продукцію у І півріччі 
2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?

0,12

Індекс впевненості бізнесу (загальний) - 0,39
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Зросли

Зросли

Зростуть

Зростуть

Не змінилися

Не змінилися

Не зміняться

Не зміняться

Знизилися

Зменшилися

Зменшаться

Зменшаться

%

%

%

%

66

66

49,3

67,1

11,1
21,8

22

9

23,2

12

23

27,5

У відсотковому співвідношенні2 відповіді респондентів 
розподілилися так:

Як змінилися Ваші капітальні інвестиції 
у ІІ півріччі 2020 року в порівнянні з І півріччям 

2020 року?

Як змінилися обсяги замовлень на продукцію 
в ІІ півріччі 2020 року в порівнянні 

з І півріччям 2020 року?

Як зміняться Ваші капітальні інвестиції 
у І півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 

2020 року?

Як зміняться обсяги замовлень у 
І півріччі 2021 року в порівнянні  

з ІІ півріччям 2020 року?

2   Враховуючи кількість працівників компаній власники та/або керівники яких взяли участь в опитуванні.
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Зросли

Зріс

Зростуть

Зросте

Не змінилися

Не змінився

Не зміняться

Не зміниться

Знизилися

Зменшився

Зменшаться

Зменшаться

%

%

%

%

61,6

76,9

64,6

79,7

31,9

16,5

22,9

4,3

6,5

6,6

12,5

16,0

Як змінилася кількість штатних працівників 
компанії у ІІ півріччі 2020 року  

в порівнянні з І півріччям 2020 року?

Як змінився обсяг іноземних замовлень на 
продукцію у ІІ півріччі 2020 року  

в порівнянні з І півріччям 2020 року?

Як зміниться кількість штатних працівників 
компанії у І півріччі 2021 року  

в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?

Як зміниться обсяг іноземних замовлень 
на продукцію у І півріччі 2021 року  

в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?
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Для більшості підприємств з врахуванням кількості їх праців-
ників основними проблемами3, що заважають їх розвитку є: 

Які основні проблеми, що заважають розвитку бізнесу? 

Чи є підприємство експортером? 

Капітальним інвестиціям нічого не заважає

Високий рівень податків та соціальних внесків

Незахищенність бізнесу від рейдерства

Відсутність довіри до судової влади

Свавілля правоохоронних та контролюючих органів

Надвисокі тарифи природних монополій

Відсутність нормального конкурентного середовища

Дефіцит кваліфікованих кадрів

Висока вартість (недоступність) кредитних ресурсів

• свавілля правоохоронних та контролюючих органів 
(для 59,2%)

• високий рівень податків (для 43,2%)

• надвисокі тарифи природних монополій (для 29,3%)

• відсутність довіри до судової влади (для 28,6 %)

• відсутність нормального конкурентного сере-
довища (для 26,7 %)

• висока вартість (недоступність) кредитних ресурсів 
(для 24,5 %)

• дефіцит кваліфікованих кадрів (для 18 %).

3   Респонденти мали можливість вибору декількох варіантів відповідей одночасно.

НіТак %54 46
Респонденти, що брали участь в опитуванні, 
майже в рівній кількості представляють 
підприємства-експортери та підприємства, 
які не здійснюють експорт.

0 10 20 30 40 50 60

0,9%

43,2%

5,6%

28,6%

59,2%

29,3%

26,7%

18,0 %

24,5%
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РОЗДІЛ 2.
ІНДЕКС ВПЕВНЕНОСТІ БІЗНЕСУ. 
ЕКСПОРТЕРИ

54 % підприємств, власників та/або керівників яких було опитано, здійснюють експорт продукції. Вказані 
підприємства працевлаштовують понад 68,1 тис працівників.

Аналіз результатів опитування по компаніям-експортерам показав, що підприємства, власники чи керівники 
яких взяли участь у опитуванні за основним видом діяльності (секція за КВЕД-2010) працюють у 10 сферах 
(детальна інформація щодо учасників представлена на рис. 2.1). Отже, підприємства представляють більшість з 
можливих видів економічної діяльності. 

СФЕРИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ КОМПАНІЇ-ЕКСПОРТЕРИ — 
УЧАСНИКИ ОПИТУВАННЯ

С - Переробна 

промисловість

А - Сільське господарство, 

лісове господарство та рибне 

господарство

S - Надання інших видів послуг

В - Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

F – Будівництвовідходами

E - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

G - Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів

Н - Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність М - Професійна, наукова та технічна діяльність

Q - Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

69
15

4

2
2

2 2 2 2

%

2
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Розрахунок Індексу впевненості показав невтішні 
результати:

Індекс впевненості бізнесу компаній-експортерів у І півріччі 2021 року склав «-0,66», що свідчить про відсутність 
впевненості компаній

Індекси за окремими питаннями розподілилися так:

Індекс впевненості бізнесу (компаній-експортерів)

0
–0,66

Еталонне значення Індекс впевненості бізнесу 
(компаній-експортерів)  
за І півріччя 2021 року 

Питання
Індекси, визначені у І півріччі 

2021 року, по кожному питанню 
опитувальника 

Як змінилися Ваші капітальні інвестиції у ІІ півріччі 2020 року 
в порівнянні з І півріччям 2020 року?

-0,24

Як зміняться Ваші капітальні інвестиції у І півріччі 2021 року в 
порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?

-0,16

Як змінилися обсяги замовлень на продукцію в ІІ півріччі 2020 року в 
порівнянні з І півріччям 2020 року?

0,19

Як зміняться обсяги замовлень у І півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ 
півріччям 2020 року?

0,12

Як змінилася кількість штатних працівників компанії у ІІ півріччі 2020 
року в порівнянні з І півріччям 2020 року?

-0,40

Як зміниться кількість штатних працівників компанії у І півріччі 2021 
року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?

-0,25

Як змінився обсяг іноземних замовлень на продукцію у ІІ півріччі 2020 
року в порівнянні з І півріччям 2020 року?

0,02

Як зміниться обсяг іноземних замовлень на продукцію у І півріччі 
2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?

0,07

Індекс впевненості бізнесу (експортери) -0.66
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Зросли

Зросли

Зростуть

Зростуть

Не змінилися

Не змінилися

Не зміняться

Не зміняться

Знизилися

Зменшилися

Зменшаться

Зменшаться

%

%

%

%

48

56,4

25,5

55,3

16,4
28,3

27,3

12,3

45,4

24,3

31,2

29,1

У відсотковому співвідношенні4 відповіді респондентів-експортерів на питання опитувальника (складові Індексу 
впевненості бізнесу), в залежності від кількості працівників компаній, розподілилися так:

Як змінилися Ваші капітальні інвестиції 
у ІІ півріччі 2020 року в порівнянні з І півріччям 

2020 року?

Як змінилися обсяги замовлень на продукцію 
в ІІ півріччі 2020 року в порівнянні 

з І півріччям 2020 року?

Як зміняться Ваші капітальні інвестиції 
у І півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 

2020 року?

Як зміняться обсяги замовлень у 
І півріччі 2021 року в порівнянні  

з ІІ півріччям 2020 року?

4  Враховуючи кількість працівників компаній-експортерів власники та/або керівники яких взяли участь в опитуванні.

Відповіді респондентів-експортерів
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Зросли

Зріс

Зростуть

Зросте

Не змінилися

Не змінився

Не зміняться

Не зміниться

Знизилися

Зменшився

Зменшаться

Зменшаться

%

%

%

%

49,9

60,8

49,9

65,6

40,0

11,2

37,6

7,3

10,1

28,8

12,4

27,2

Як змінилася кількість штатних працівників 
компанії у ІІ півріччі 2020 року  

в порівнянні з І півріччям 2020 року?

Як змінився обсяг іноземних замовлень на 
продукцію у ІІ півріччі 2020 року  

в порівнянні з І півріччям 2020 року?

Як зміниться кількість штатних працівників 
компанії у І півріччі 2021 року  

в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?

Як зміниться обсяг іноземних замовлень 
на продукцію у І півріччі 2021 року  

в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?
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5  Респонденти мали можливість вибору декількох варіантів відповідей одночасно.

0

20

40

60

80

100

• У 39 % опитаних експортерів 
частка продажу на експорт 
складає до 25 % продажів 
компанії

• 26 % експортують від 26 — 50 % 
товарів, робіт, послуг

• 22% — від 51% до 75%, 

• 13% — від 76% до 100%.

% 39

26

22

13

1-25%

51-75%

26-50%

76-100%

Країни ЄС Інші європейські 
країни

Центральна 
та Південна 

Америка

Країни СНД Близький Схід 
та Північна 

Африка

Інші

Географія експорту5

Відсоток продажів компанії, пов`язаний з експортом

85%

26%

11%

59%

26%

11%
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G - Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів

А - Сільське господарство, 
лісове господарство та 

рибне господарство

 В - Добувна промисловість 
і розроблення кар’єрів

Н - Транспорт, складське 
господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність

Q - Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги

D - Постачання електроенергії, газу пари 
та кондиційованого повітря

I - Тимчасове розміщування й 
організація харчування

J - Інформація та телекомунікації

L - Операції з нерухомими майном

N - Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування

М - Професійна, наукова та 
технічна діяльність

4

4

РОЗДІЛ 3.
ІНДЕКС ВПЕВНЕНОСТІ БІЗНЕСУ. ІНШІ

46 підприємств, що не здійснюють експорт продукції та власники або керівники яких взяли участь у опитуванні, 
працевлаштовують більше 47,5 тис. осіб. 

Аналіз результатів опитування по компаніям-експортерам показав, що підприємства, власники чи керівники 
яких взяли участь у опитуванні за основним видом діяльності (секція за КВЕД-2010) працюють у 16 сферах 
(детальна інформація щодо учасників представлена на рис. 3.1). Отже, підприємства представляють більшість з 
можливих видів економічної діяльності.

СФЕРИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ КОМПАНІЇ-ЕКСПОРТЕРИ — 
УЧАСНИКИ ОПИТУВАННЯ

21

15

1313

6

2

4

2

4

2

2

2

%

2

2
S - Надання інших видів послуг

C - Переробна 
промисловість

F – Будівництво

R - Мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок

Т - Діяльність домашніх господарств
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Індекс впевненості бізнесу (інші)
Індекс впевненості бізнесу компаній-експортерів у І півріччі 2021 року склав «-0,66», що свідчить про відсутність 
впевненості компаній

Індекси по окремим питанням розподілилися так:

0
–0,55

Еталонне значення Індекс впевненості біз-
несу (інші) за І півріччя 
2021 року 

Питання
Індекси, визначені у І півріччі 

2021 року, по кожному питанню 
опитувальника 

Як змінилися Ваші капітальні інвестиції у ІІ півріччі 2020 року в 
порівнянні з І півріччям 2020 року?

-0,80

Як зміняться Ваші капітальні інвестиції у І півріччі 2021 року в 
порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?

0,002

Як змінилися обсяги замовлень на продукцію в ІІ півріччі 2020 року в 
порівнянні з І півріччям 2020 року?

0,07

Як зміняться обсяги замовлень у І півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ 
півріччям 2020 року?

0,10

Як змінилася кількість штатних працівників компанії у ІІ півріччі 2020 
року в порівнянні з І півріччям 2020 року?

-0,05

Як зміниться кількість штатних працівників компанії у І півріччі 2021 
року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?

0,12

Індекс впевненості бізнесу (інші) -0,55
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Зросли

Зросли

Зростуть

Зростуть

Не змінилися

Не змінилися

Не зміняться

Не зміняться

Зменшилися

Зменшилися

Зменшаться

Зменшаться

%

%

%

%

83,2

84,5

3,3

82,3

3,6
14,0

13,3

11,2

93,7

3,5

4,3

3,0

У відсотковому співвідношенні6 відповіді респондентів, які не здійснюють експорт на питання опитувальника 
(складові Індексу впевненості бізнесу), в залежності від кількості працівників компаній, розподілилися так:

Як змінилися Ваші капітальні інвестиції  
у ІІ півріччі 2020 року в порівнянні з І півріччям 

2020 року?

Як змінилися обсяги замовлень на продукцію 
в ІІ півріччі 2020 року в порівнянні 

з І півріччям 2020 року?

Як зміняться Ваші капітальні інвестиції 
у І півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 

2020 року?

Як зміняться обсяги замовлень у 
І півріччі 2021 року в порівнянні  

з ІІ півріччям 2020 року?

6  Враховуючи кількість працівників компаній-експортерів власники та/або керівники яких взяли участь в опитуванні.

Відповіді респондентів
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Зросли
Зростуть

Не змінилися Не зміняться

Знизилися Зменшаться

% %

1,4

82,292,5

1,86,1

14,0

Як змінилася кількість штатних працівників 
компанії у ІІ півріччі 2020 року  

в порівнянні з І півріччям 2020 року?

Як зміниться кількість штатних працівників 
компанії у І півріччі 2021 року  

в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?



22

ВИСНОВКИ 

Компанії, власники та/або керівники яких взяли участь в опитуванні, за основним видом діяльності (секція за 
КВЕД-2010) працюють у 17 сферах. При цьому, компанії-експортери працюють у 10 сферах, а компанії, які не 
здійснюють експорт, — у 16 сферах.

Найбільша кількість компаній, власники та/або керівники яких взяли участь в опитуванні, за основним видом 
діяльності (секція за КВЕД-2010) представляють переробну промисловість (45,61 %), надання інших видів по-
слуг (11,4 %), сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство (10,53 %). В свою чергу, ком-
панії-експортери – це переважно представники переробної промисловості (69 %) та сільського господарства, 
лісового господарства та рибного господарства (15 %). Не експортери переважно надають інші види послуг 
(21 %), працюють в переробній промисловості (15 %), в будівельній сфері та оптовій торгівлі; ремонті автотран-
спортних засобів і мотоциклів (по 13 %).

Результати розрахунку Індексу впевненості бізнесу показали, що бізнес не відчуває впевненості у мож-
ливості розвитку, у збереженні наявних та створенні нових робочих місць. Індекс впевненості бізнесу 
(загальний) у І півріччі 2021 року становить «-0,39». Як він не відчував впевненості і у ІІ кварталі 2020 
року. Покращення показника може бути пов’язане із зміною переліку опитаних та не може однозначно 
трактуватися як покращення.

Індекс впевненості бізнесу (експортери) – «-0,66», а по компаніях, які не реалізують продукцію на екс-
порт, Індекс впевненості – «-0,55».

Протягом березня – травня 2021 року проводилося опитування керівників 
та власників підприємств. В опитуванні взяли участь 100 підприємств, із яких 
54 є експортерами та 46 не здійснюють експорт.

Загальна кількість працівників, які працевлаштовані у цих компаніях, становить 115,6 тис осіб, із яких на 
підприємствах-експортерах працює 68,1 тис. осіб, а на підприємствах, що експорт не здійснюють, 47,5 тис. 

Як змінилися Ваші капітальні інвестиції  
у ІІ півріччі 2020 року в порівнянні з І півріччям 2020 року?

Як зміняться Ваші капітальні інвестиції  
у І півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?

Як змінилися обсяги замовлень на продукцію  
в ІІ півріччі 2020 року в порівнянні з І півріччям 2020 року?

Як зміняться обсяги замовлень  
у І півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?

Як змінилася кількість штатних працівників компанії  
у ІІ півріччі 2020 року в порівнянні з І півріччям 2020 року?

Як зміниться кількість штатних працівників компанії  
у І півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?

Як змінився обсяг іноземних замовлень на продукцію  
у ІІ півріччі 2020 року в порівнянні з І півріччям 2020 року?

Як зміниться обсяг іноземних замовлень на продукцію  
у І півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року?

Індекс впевненості бізнесу (експортери)

-0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2

Індекси, визначені у І півріччі 2021 року, по кожному питанню опитувальника

Загальний Експортери Не здійснюють експорт
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У відсотковому співвідношенні у 
залежності від кількості працівників, 
які працевлаштовані відповідною 
компанією, відповіді респондентів 
на питання, що є основою для визна-
чення Індексу розподілялися так:

1. Капітальні інвестиції у ІІ півріччі 2020 року в порів-
нянні з І півріччям 2020 року зменшилися у 62,6 % 
компаній, а не змінилися – у 21,5 %. В 48,3 % компа-
ній-експортерів капітальні інвестиції зменшилися, а 
не змінилися у 27,3 %. У 83,2% компаній, що не здій-
снюють експорт зменшилися, не змінилися 13,3 %.

2. За прогнозами опитаних, капітальні інвестиції у І пів-
річчі 2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 року 
не зміняться у 49,3 % компаній, зменшаться у 27,5 %. 
У 45,4 % компаній-експортерів капітальні інвестиції 
зменшаться, рівень капітальних інвестицій зросте у 
29,1 % компаній-експортерів. У 93,7 % компаній, які не 
здійснюють експорт, капітальні інвестиції не зміняться.

3. Обсяги замовлень на продукцію в ІІ півріччі 2020 
року в порівнянні з І півріччям 2020 року не змі-
нилися у 68 % компаній, а у 23 % зросли. У 56,4 % 
компаній-експортерів обсяги замовлень не зміни-
лися, а 31,2 % зросли. В той же час, у 84,5 % компа-
ній, які не здійснюють експорт не змінилися.

4. За прогнозами опитаних, обсяги замовлень у І 
півріччі 2021 року в порівнянні з ІІ півріччям 2020 
року не зміняться у 67,1 % компаній, а у 21 % зро-
стуть. У 55,3 % компаній-експортерів обсяги за-
мовлень не зміняться, а у 28,3 % зростуть. У 82,3 % 
компаній, які не здійснюють експорт, не зміняться 
обсяги замовлень, у 14 % зростуть.

5. Кількість штатних працівників компанії у ІІ півріч-
чі 2020 року в порівнянні з І півріччям 2020 року 
не змінилася у 61,6 % компаній, а у 31,9 % зменши-
лася. У 49,9 % компаній-експортерів зменшилася 
кількість працівників, у 40 % не змінилася. У 92,5 % 
компаній, які не здійснюють експорт, кількість 
штатних працівників не змінилася.

6. За прогнозами опитаних, кількість штатних праців-
ників компанії у І півріччі 2021 року в порівнянні з 
ІІ півріччям 2020 року не зміниться у 64,6 % компа-
ній, а зменшиться у 22,9 %. У 49,9 % компаній-екс-
портерів кількість штатних працівників не змінить-
ся, а у 37,6 % зменшиться. У 84,2 % компаній, які не 
здійснюють експорт, кількість штатних працівників 
не змінилася, а у 14 % зросла.

7. Обсяг іноземних замовлень на продукцію у ІІ пів-
річчі 2020 року в порівнянні з І півріччям 2020 
року не змінився у 60,8 % компаній-експортерів, а 
зріс у 28 %.

8. За прогнозами опитаних, обсяг іноземних замов-
лень на продукцію у І півріччі 2021 року в порів-
нянні з ІІ півріччям 2020 року у 65,6 % компаній 
експортерів не зміниться, а у 27,2 % зросте.

У 39 % компаній-експортерів обсяг продажу на екс-
порт складає до 25 % продажів компанії, а 26 % екс-
портують від 26 – 50 % товарів, робіт, послуг.

Географія експорту  компаній охоплює країни ЄС (85 
% респондентів); країни СНД (59 % респондентів), інші 
європейські країни (26 % респондентів), Близький Схід 
та Північна Африка (26 % респондентів).

Для більшості підприємств з врахуванням кількості їх працівників основними 
проблемами , що заважають їх розвитку є: свавілля правоохоронних та кон-
тролюючих органів (для 59,2%), високий рівень податків (для 43,2%), надви-
сокі тарифи природних монополій (для 29,3%), відсутність довіри до судової 
влади (для 28,6 %), відсутність нормального конкурентного середовища (для 
26,7 %), висока вартість (недоступність) кредитних ресурсів (для 24,5 %), дефі-
цит кваліфікованих кадрів (для 18 %).
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

З метою підвищення впевненості українського бізнесу необхідно вирішити 
проблеми, які заважають бізнесу розвиватися, зберігати наявні та створювати 
нові робочі місця. Український бізнес чітко розуміє та формулює ці проблеми. 
Для їх вирішення, на нашу думку, потрібно здійснити такі кроки, зокрема:

Проблеми 
ВІДСУТНІСТЬ ДОВІРИ ДО СУДОВОЇ 
ВЛАДИ/СВАВІЛЛЯ ПРАВООХОРОН-
НИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Шляхи вирішення

• Термінове проведення судової реформи, яка забез-
печить справедливий, надійний та швидкий захист 
прав особи.

• Термінове проведення реформи органів антико-
рупційної системи, які лише імітують роботу;

• Реформування системи контролюючих та правоохо-
ронних органів у контексті захисту прав приватної 
власності, особистої безпеки та зниження тиску на 
бізнес.

• Розбудова Бюро економічної безпеки та позбавлен-
ня інших правоохоронних органів прав розсліду-
вання економічних злочинів.

Проблема 
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ПОДАТКІВ.

Шляхи вирішення.

Розглянути можливість зниження ставок основних по-
датків до таких рівнів:

• з ПДВ – до 17%;

• з Податку на прибуток – до 16%; 

• з ПДФО – до 15%; 

• з ЄСВ – до 20%.

Компенсаторами бюджетних втрат має виступати ра-
дикальне скорочення тіньової економіки. Має бути 
нарешті забезпечений забезпечити ефективний кон-
троль за обігом спирту та нафтопродуктів, який знахо-
диться у «тіні» відповідно на 50% та 25%. Одночасно 
має бути створена законодавча база для можливості 
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фасування в Україні алкогольних напоїв іноземного 
виробництва. Слід прийняти закони про ринок таксі, а 
також щодо обліку та реалізації необробленої дереви-
ни. Роботодавці також виступають за поступове впро-
вадження фіскалізації готівкових розрахунків, вико-
ристовуючи моделі найкращих європейських практик

Після зниження ставок основних податків та прийнят-
тя заходів з радикального скорочення тіньової еконо-
міки має бути запроваджений принаймні трирічний 
мораторій щодо таких податкових ставок.

Проблема 
НАДВИСОКІ ТАРИФИ ПРИРОДНИХ 
МОНОПОЛІЙ

Шляхи вирішення.

• Забезпечення прогнозованості діяльності при-
родних монополій (зокрема, в частині ціно- та та-
рифоутворення).

• Продовження реформи ринку природного газу з 
метою припинення фактичного вимивання коштів з 
економіки на користь НАК «Нафтогаз України».

• Продовження реформи ринку електроенергії з 
врахуванням інтересів реального сектору економі-
ки. Зокрема, щодо ліквідації деформації на ринку, 
пов’язаної з надмірним фінансуванням «зеленого 
тарифу» та перехресним субсидіюванням. Приве-
дення ціни електроенергії до економічно-обґрунто-
ваного рівня.

• Забезпечення неухильного дотримання таких прин-
ципів, як прозорість, економічна обґрунтованість, 
публічність та врахування інтересів всіх зацікавле-
них сторін при перегляді тарифів на послуги, що 
надаються природними монополіями.

Проблема 
ВІДСУТНІСТЬ НОРМАЛЬНОГО 
КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Шляхи вирішення.

• Вжиття заходів по радикальному скороченню тіньо-
вої економіки, зокрема:

 — забезпечення ефективного контролю за обігом 
спирту та нафтопродуктів, який знаходиться в 
«тіні» відповідно на 50% та 25%;

 — прийняття Закону про ринок таксі;

 — прийняття Закону про облік та реалізацію не-
обробленої деревини;

 — наведення ладу на митниці з метою ліквідації 
контрабандних потоків та «сірого» імпорту;

 — поступова фіскалізація готівкових розрахунків, 
використовуючи найкращі європейські практики.

• Вжиття дієвих заходів по боротьбі з корупцією.

Проблема 
ВИСОКА ВАРТІСТЬ (НЕДОСТУПНІСТЬ) 
КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ
Шляхи вирішення.

• Корегування грошово-кредитної політики Націо-
нального банку України, зокрема, в бік стимулюван-
ня зниження кредитних ставок та відмови від над-
мірного регулювання надання банками кредитів 
суб’єктам реального сектору економіки.

• Стимулювання банківського сектору до здійснення 
кредитування реального сектору економіки та змен-
шення вкладень у державні цінні папери, депозитні 
сертифікати НБУ тощо.
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• Зміна характеру емісії гривні зі спрямованого пере-
важно на вирішення проблем фінансування бюдже-
ту через розміщення ОВДП на вирішення проблем 
фінансування економіки через розміщення облі-
гацій, випущених банками та інститутами розвитку 
для фінансування інвестиційних проектів.

• Підтримання облікової ставки НБУ приблизно на 
рівні індексу споживчих цін.

• Створення інститутів довгострокового та середньо-
строкового кредитування, зокрема, Банку розвитку, 
метою яких має бути сприяння реіндустріалізації та 
підтримки державної інвестиційної політики.

• Запровадження цільових програм рефінансування ко-
мерційних банків для фінансування виконання держав-
них програм підтримки реального сектору економіки.

• Розвиток інституційних засад зниження ризиків 
учасників кредитних відносин.

• Впровадження механізмів сек’ютирізації фінансо-
вих активів як засобу активізації кредитування.

Проблема 
ДЕФІЦИТ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ

Шляхи вирішення.

• Зупинення масового відтоку робочої сили та змен-
шення трудової міграції.

• Підвищення якості вищої та професійно-технічної 
освіти, орієнтація освітніх програм на потреби ро-
ботодавців та перспективи розвитку ринку праці.

• Впровадження дуальної освіти.

• Вплив та контроль роботодавців за формуванням та 
виконанням державного та регіонального замовлен-
ня на підготовку кадрів та якістю освітнього процесу.

• Встановлення квот роботодавців у наглядових ра-
дах державних та комунальних закладів освіти.

• Забезпечення академічної доброчесності.

• Створення національної системи кваліфікацій, яка б 
відповідала сучасним потребам ринку праці.
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