


Фінальний звіт був розроблений національним консультантом Дмитром Ливчем та командою аналітиків в

результаті оперативної оцінки впливу війни в Україні на мікро- та малі підприємства у найбільш

постраждалих та відносно безпечних регіонах, проведеної для визначення можливостей та викликів щодо

збільшення рівня зайнятості та доходів населення.

Оцінку було виконано у квітні-травні 2022 року в рамках проєкту «Розвиток МСП: економічна інтеграція

внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу» («Розвиток МСП»), який впроваджує

Представництво МОМ в Україні, за фінансування Міністерства економічного співробітництва та розвитку

Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку.

Звіт створено виключною за відповідальністю команди проєкту: його зміст жодним чином не може

відображати погляди самої Міжнародної організації з міграції.
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ЗАГАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ

Станом на 5 травня Україна чинить опір російському військовому вторгненню вже більше 70 днів. Через
масові напади на мирне населення близько 10,5 мільйонів людей1 були змушені змінити своє місце
проживання в межах країни або виїхати за кордон. З регіонів, де ведуться бойові дії, у безпечні райони
було релоковано понад 400 підприємств2 (щонайменше 200 з них вже відновили виробничий процес). Це
справило величезний вплив на економіку в цілому і на зайнятість населення зокрема. Війна вплинула на
мікро-, малі та середні підприємства (далі – ММСП) у більших масштабах через їх меншу стійкість та,
загалом, менші запаси ресурсів у порівнянні з великим бізнесом.

Метою цього проєкту є проведення оперативної оцінки впливу війни на мікро- та малі підприємства в
найбільш постраждалих районах України, а також вивчення наявних проблем і пошук можливостей для
підтримки зайнятості та збільшення доходів у регіонах з відносно стабільною безпековою ситуацією. Цей
звіт був розроблений на основі кабінетного та польового дослідження: для досягнення цілей дослідження
команда проєкту розробила комплексний підхід, який включає проведення інтерв’ю по питаннях,
визначених в технічному завданні (далі – ТЗ), та охоплює аналіз ключових макроекономічних показників,
найбільш постраждалих секторів економіки (первинного, вторинного та третинного секторів, а також
міжгалузевих аспектів – фінансової системи, логістики та інфраструктури, ринку праці). Сам звіт складається
з декількох частин:

• Наш підхід (короткий опис методології дослідження)

• Розділ 1. Вплив війни на економіку (загальна оцінка економічної ситуації за ключовими вимірами)

• Розділ 2. Оцінка потреб мікро- та малого бізнесу (оцінка потреб і проблем мікропідприємств та
рекомендації, які можна діяти на основі ключових висновків, отриманих під час дослідження)

• Розділ 3. Рекомендації (рекомендації для Уряду та міжнародних партнерів з розвитку, сформовані на
основі висновків дослідження)

• Додаток 1. Перелік проведених інтерв'ю

• Додаток 2. Опитувальник

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ММСП ТА ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ З ПОЧАТКУ ВІЙНИ

Російське вторгнення завдало катастрофічної шкоди українській економіці, що призвело до зниження рівня
життя українців. Щоб подолати негативний вплив падіння ВВП майже на 45%3, Кабінет Міністрів України
розпочав запровадження стримуючої монетарної політики та експансивної фіскальної політики. Такі заходи
були вжиті з метою підтримки як бізнесу, так і населення країни.

Незважаючи на те, що Україна є країною, що розвивається, галузева структура її економіки більше схожа на
структуру розвинених країн: 65% ВВП припадає на третинний сектор (сфера послуг), а частка вторинного
(виробництво) і первинного (сільське господарство та видобуток) секторів протягом багатьох років
скорочується з точки зору ВВП і зайнятості4. Оскільки військові дії призводять до руйнування переважно
фізичної інфраструктури, первинний та вторинний сектори постраждали найбільше з точки зору втрачених
активів. При цьому третинний сектор виявився більш мобільним, ніж очікувалося, що дозволило зберегти
економічну активність населення навіть у прифронтових регіонах.

Фінансова система України перенесла кризу відносно добре: здебільшого завдяки зваженій фіскальній та
монетарній політиці уряду та потужній іноземній фінансовій допомозі. Обсяг прямої фінансової допомоги
найманим працівникам та роботодавцям був значним, але на цей момент уряду так і не вдалося
встановити безперервний потік виплат через постійно зростаючий дефіцит бюджету. ММСП досі не
вистачає грантового фінансування для розвитку інноваційних проєктів. Традиційний фінансовий сектор не
може їх підтримувати через високі ризики, тоді як уряд не має достатніх ресурсів для укладення будь-яких
угод з пільгового страхування бізнесу. Потреби в додатковому фінансуванні пільг страхування можуть бути
покриті за рахунок міжнародної допомоги або заморожених російських активів та резервів ЦБ.

Суттєво постраждала логістична система України. Морська блокада українських морських портів значною
мірою скоротила український експорт. Укрзалізниця готується взяти на себе більшу частину завдань з
перевезення вантажів і пасажирів: цьому сприятиме будівництво внутрішніх терміналів, безпосередньо
пов'язаних автомобільним або залізничним сполученням з морським портом, та розвиток нових
маршрутів на території західних сусідніх держав.

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ

https://www.unhcr.org/news/press/2022/3/6245d8574/un-high-commissioner-refugees-calls-immediate-end-ukraine-war-uprooted.html
https://agropolit.com/news/23705-v-ukrayini-400-pidpriyemstv-pereyihali-iz-zoni-boyovih-diy-u-zahidni-oblasti--fdmu#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96,%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%2050%25%20%D0%B7%20%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94.
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Урядова програма релокації підприємств має помірний успіх: 60% заявок на державну матеріально-
технічну підтримку з релокації було схвалено, наші респонденти залишили переважно помірно позитивні
відповіді щодо організації процесу перевезення5.

Однак опитування свідчать про те, що малі та мікропідприємства виявляють незначний інтерес до
програми (у порівнянні з середніми та великими) або взагалі не цікавляться наявними можливостями
переїзду, що може бути пов’язано з неефективністю інформаційних кампаній Уряду або нездатністю
скористатися програмою (наприклад, більшість малих та мікропідприємств в Україні орієнтована на послуги
і тому не зацікавлена в переїзді або може здійснити його самостійно).

Історично сьогоднішні прифронтові райони України мали один з найвищих в країні рівень урбанізації та
щільності населення, а також були місцем розташування найбільшої частки робочої сили. Від початку війни
значна частина працівників цих регіонів була працевлаштована в третинному секторі економіки, через що
втратила свою роботу після масової міграції споживачів послуг. Значна частка людей вирішила шукати
притулку за кордоном або переїхати в межах країни.

ПОТРЕБИ МІКРО- ТА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ/ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

На основі аналізу ми пропонуємо розглянути дві групи потреб:

Загальні потреби, що стосуються всіх українських підприємств: (1) пошук нових підрядників через
порушення старих ланцюгів створення доданої вартості; (2) отримання доступу до фінансування для
поповнення оборотних коштів, модернізації та переорієнтації виробництва; (3) зменшення бюрократичного
навантаження; (4) доступ до робочої сили для найму заміни працівникам, які були мобілізовані або
переміщені в більш безпечне місце; (5) зміни в умовах оподаткування.

Специфічні потреби переміщених українських підприємств: (1) транспортування обладнання; (2)
майданчики для розміщення виробничих потужностей; (3) житло для переміщення працівників на нове
місце; (4) фінансування відновлення або початку нової бізнес-діяльності; (5) аналітична допомога з
пошуком нових підрядників.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ МІКРО- ТА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

На основі аналізу ми надаємо два набори рекомендацій:

Рекомендації для Уряду України:

• Забезпечити комунікаційну та аналітичну підтримку бізнесу з метою надання допомоги у адаптації до
поточних проблем, особливо - пошуку нових постачальників і покупців.

• Розширити доступні кредитні програми (кредитні гарантії, пільгові процентні ставки, тощо) з метою
покращення доступу бізнесу до фінансування.

• Забезпечити доступ до зовнішніх ринків через спрощення доступу до морських портів Гданськ і
Констанца, розширення програм експортно-кредитних агентств, спрощення митних процедур, надання
транспортних ліцензій та збільшення пропускної спроможності залізниць і автомобільних доріг до країн
ЄС.

• Де-регулювати ринок праці та розширити програми підтримки зайнятості (збільшення ефективності
діяльності Державної служби зайнятості) для боротьби зі зростанням безробіття.

• Гарантувати безпечний доступ до критичної інфраструктури на деокупованих територіях.

Рекомендації для міжнародних партнерів з розвитку України:

• Консультувати/фінансувати пошук нових партнерів для українських підприємств (наприклад,
організовувати регіональні форуми для переміщених підприємств).

• Підтримувати українські підприємства у залученні коштів шляхом: (1) надання грантів/ваучерів на
консультаційні послуги для підготовки грантових заявок на фінансування; (2) поширення інформації про
наявні можливості фінансування.

РЕЗЮМЕ
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• Підтримувати українські підприємства у виході на зовнішні ринки шляхом: (1) проведення кампаній з
просування експорту; (2) надання консультаційних послуг з експорту; (3) надання доступу до глобальних
платформ електронної комерції; (4) проведення комунікаційних кампаній із заміни російських товарів
українськими.

• Надавати технічну підтримку Уряду України у: (1) проведенні реформ ринку праці та (2) наданні грантів
на працевлаштування ВПО.

• Забезпечувати надання цільових фінансових інструментів для відновлення підприємницької діяльності
для бізнесу з територій, які безпосередньо постраждали від війни.

ПОТЕНЦІЙНІ ПРОЄКТИ СПРЯМОВАНІ НА ЗАДОВОЛЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОТРЕБ

Для визначення конкретних потенційних інтервенцій було розроблено 6 проєктних пропозицій, а саме:

ПРОЄКТ 1: ПІДТРИМКА ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО, МІКРО- ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Короткий опис: Допомога ММСП, які найбільше постраждали від бойових дій, шляхом надання фінансових
інструментів для відновлення їхніх виробничих процесів.

ПРОЄКТ 2: СТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

Короткий опис: Допомога місцевим органам влади у створенні виробничих кластерів, які залучають як
переміщені, так і наявні в громадах підприємства. Це може включати як горизонтальну (виробники
однакових або схожих товарів), так і вертикальну (виробники на різних етапах ланцюга створення вартості)
співпрацю та кооперацію.

ПРОЄКТ 3: ДОПОМОГА З РЕЛОКАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ У ЗАХІДНІ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ

Короткий опис: Надання ММСП фінансових інструментів для переміщення, в тому числі:

1. Малих грантів на фінансування транспортних послуг;

2. Ваучерів на отримання консультаційних послуг.

ПРОЄКТ 4: ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ ММСП ПРИ ВИХОДІ НА НОВІ РИНКИ

Короткий опис: Надання підтримки ММСП у виході на ринки ЄС (вибір ринку, експортна стратегія, пошук
партнерів B2B, сертифікація) за допомогою ваучерів.

ПРОЄКТ 5: СПРИЯННЯ ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ ВПО

Короткий опис: Допомога місцевим державним центрам зайнятості у запуску ефективних програм
перепідготовки для ВПО, які переїхали на захід України, щоб допомогти їм працевлаштуватися на новому
місці проживання.

ПРОЄКТ 6: СТВОРЕННЯ МОДУЛЬНИХ БУДИНКІВ ДЛЯ ВПО

Короткий опис: Допомога органам місцевого самоврядування в організації проживання внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) на заході України, особливо для тих ВПО, які працюють на переміщених/місцевих
підприємствах.

Логіка інтервенцій потенційних проєктів описана в Розділі 3.

РЕЗЮМЕ
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СТРУКТУРА ПРОЄКТУ
Для успішного виконання всіх поставлених завдань команда проєкту розробила комплексну методологію
на основі наданого технічного завдання. Запропонований обсяг робіт був розділений на два основні робочі
пакети (див. Рис. 1): РП1 – Кабінетне та польове дослідження, РП2 – Розробка рекомендацій.
Імплементація проєкту також включає РП0 – Управління проєктами та комунікація.

НАШ ПІДХІД

РП1. Кабінетне та польове дослідження були зосереджені на розробленні анкети, проведенні інтерв'ю та
аналізі якісних даних, отриманих у процесі інтерв'ю. Крім того, для того, задля кращого розуміння впливу
війни в Україні на мікро- та малі підприємства, було проведено додаткове кабінетне дослідження. Воно
було зосереджено на перевірці інформації, отриманої від експертів, щоб забезпечити загальну якість
результатів проєкту. Таким чином, за результатами РП1 команда проєкту розробила анкету, список
ключових експертів для інтерв’ю, провела перший раунд інтерв’ю та оформила Перший проєкт звіту.
Нижче наведено короткий опис результатів першого робочого пакету.

• Кабінетне дослідження | Для проведення кабінетного дослідження використовувалася загально-
доступна інформація від державних установ, аналітичних центрів та дослідницьких організацій. Крім
того, команда проєкту використала результати кількох опитувань, проведених Gradus Research, щоб
отримати найактуальніші доступні дані для загальної оцінки ситуації.

• Формування переліку ключових експертів | Для повної оцінки впливу війни на ММСБ до переліку
ключових експертів були включені як державні, так і недержавні суб’єкти. Таким чином, були визначені
групи ключових стейкхолдерів: (1) державні установи, у тому числі представники Державної служби
зайнятості; (2) органи місцевого самоврядування в «Прифронтових регіонах» / «Опорних регіонах» /
«Безпечних регіонах»; (3) місцеві державні центри зайнятості; (4) представники громад; (5) організації
підтримки бізнесу; (6) переміщені компанії.

• Розробка опитувальника | Команда проєкту згрупувала запитання у три категорії, зокрема: I. Економічна
діяльність МСБ та загальний стан економіки;
II. Потреби бізнесу для продовження / перезапуску діяльності; III. Рекомендації плану заходів. (див.
додаток 2).

Р
ЕЗ

У
Л

Ь
ТА

ТИ

РП1. Кабінетне та польове дослідження

• Опитувальник

• Список Ключових інформаторів

• Перший проєкт звіту

РП0. Управління проєктами та комунікація

• Розробка опитувальника

• Формування списку Ключових експертів

• Проведення першого раунду інтерв'ю з ключовими 
експертами

• Аналіз якісних даних

• Кабінетне дослідження для підтвердження 
результатів аналізу

• Розробка Першого проєкту звіту

РП2. Розробка рекомендацій

• Фінальний звіт

А
К

ТИ
В

Н
О

С
ТІ

• Проведення другого раунду інтерв'ю з ключовими 
експертами

• Аналіз додаткової інформації, отриманої під час 
другого раунду інтерв'ю з ключовими експертами

• Внесення отриманих зауважень та пропозицій до 
Першого проєкту звіту

• Розробка Фінального звіту

• Контроль за виконанням проєкту

• Забезпечення якості фінальних матеріалів

• Проведення коротких конференц-дзвінків за запитом

Рисунок 1. Структура проєкту

Джерело: Проєктна команда

ПІДХІД
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• Розробка інтерв'ю-трекера | Cтворено окремий реєстр для забезпечення кращого обліку процесу
інтерв’ю, збору контактних даних та забезпечення участі всіх визначених стейкхолдерів. Для збору
контактів для подальшого проведення інтерв’ю було використано декілька джерел, включаючи відкриті
дані на веб-сайтах установ, контакти, надані командою МОМ, а також особисті контакти команди
проєкту. Інтерв’ю-трекер доступний тут.

• Проведення інтерв'ю з ключовими експертами | Станом на 05.05.2022 команда проєкту провела 27
інтерв’ю з представниками усіх цільових груп (6 з представниками державних установ, 4 з
представниками місцевого самоврядування, 11 з організаціями підтримки бізнесу та 6 з представниками
бізнесу). Важливо зазначити, що деякі респонденти де-факто представляють різні зацікавлені сторони
(наприклад, представники організацій підтримки бізнесу часто самі ведуть активний бізнес). Для збору
контактної інформації для проведення інтерв'ю використовувався метод «снігової кулі», що передбачає
отримання додаткових контактів від уже опитаних респондентів. Інтерв’ю проводилися на платформі
„Google Meets“, по телефону та по електронній пошті (в 1 випадку)6. Пізніше, конспекти інтерв’ю були
використані для аналізу інформації. Середня тривалість інтерв’ю становила близько 40 хвилин (див.
Додаток 1).

РП2. Розробка рекомендацій включала кілька частин: аналіз ідей, отриманих під час другого раунду
проведених інтерв’ю, а також оновлення виявлених проблем і можливостей (за потреби). Цей етап також
включав реалізацію зауважень та пропозицій, отриманих до Першого проєкту Звіту. За результатами РП2
команда проєкту підготувала підсумковий звіт українською та англійською мовами.

РП0. Управління проєктами та комунікація. Щоб забезпечити високу якість результатів дослідження, а
також інформувати представників МОМ щодо перебігу дослідження, була забезпечена регулярна
комунікація між консультантом та представниками МОМ.

ТЕХНІЧНИЙ ПІДХІД | Беручи до уваги мету, поставлену МОМ через проєкт «Розвиток МСП» (фінансований
Міністерством економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччини через
Німецький банк розвитку), - оцінити ситуацію та розробити рекомендації щодо посилення спроможності
українського бізнесу для забезпечення критично необхідними товарами та послугами ВПО і приймаючі
громади, а також постраждале від конфлікту населення загалом, - команда проєкту розробила логічний
підхід, який представлений на Рис. 2.

Для кращого зрозуміння впливу війни на український мікро- та малий бізнес, було досліджено як аспект
пошкодження матеріальних активів (зруйнована інфраструктура, виробничі потужності тощо), так і
економічні втрати (вплив на рівень зайнятості, порушення ланцюгів вартості тощо) з фокусом на останніх. В
рамках оцінки економічного впливу спочатку були проаналізовані ключові макроекономічні показники,
зокрема ВВП, інфляція тощо. Також було проаналізовано всі три типи секторів економіки (первинний,
вторинний та третинний).

ПІДХІД

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZFsILrfxBx9A2WfbLEGCsuwygtBFLcLJ5ecvrL5xeU/edit?usp=sharing
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Крім того, додатково було проаналізовано три ключові крос-секторальні категорії, а саме: фінансову
систему, логістику та ринок праці. Ці категорії були обрані для надання відповідей на всі необхідні питання,
а також забезпечення охоплення всіх постраждалих секторів. Для розробки набору практичних
рекомендацій були оцінені та згруповані потреби як переміщених, так і непереміщених компаній. Для
отримання останньої інформації було використано декілька опитувань, які проводили дослідницька
компанія Gradus Research, Американська торгова палата та інші організації. Основні рекомендації за
результатами звіту були також частково узгоджені з представниками організацій підтримки бізнесу та з
представниками бізнесу.

Рис. 2. Логічний підхід до виконання завдання

ПЕРЕДУМОВИ ВПЛИВ ВІЙНИ

ЗБИТКИ: зруйнована інфраструктура, складські приміщення, виробничі
потужності, тощо

EКОНОМІЧНІ ВТРАТИ: зниження економічної активності (зростання
рівня безробіття), переміщення робочої сили (як внутрішньої, так і 
зовнішньої), порушення в ланцюгах створення вартості тощо.

ПРОЦЕС АНАЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

Дослідницьке завдання (ТЗ) Підхід Джерело

(1) Аналіз економічної діяльності мікро- та малих підприємств та оцінка загального стану економіки з початку війни

Які зміни відбулися в ланцюгах поставок з початку війни? Як це вплине на 
український бізнес, імпортні можливості та економіку в цілому? Аналіз ключового ланцюга

створення вартості
первинного, вторинного
та третинного секторів
економіки з додатковою
оцінкою функціональних
секторів, включаючи
фінансову систему, 
транспорт і логістику та 
ринок праці

• Аналіз останнього
опитування щодо
підприємницької
діяльності

• Інтерв’ю з ключовими
зацікавленими сторонами 
(державні установи, 
організація підтримки
бізнесу тощо)

• Аналіз загальнодоступних
даних (аналітичні звіти, 
статистика)

Як війна вплинула на логістику всередині країни та з точки зору часу доставки, 
способу транспортування, визначених нових маршрутів тощо?

Як фінансова система реагує на кризу, чи відбулося зниження фінансових продуктів
для ММСП, зокрема кредитів, погіршення умов кредитування, підвищення
процентних ставок тощо?

Які галузі втратили найбільше робочої сили? Які заходи з підтримки працівників та 
зменшення кількості звільнень вживає бізнес та держва?

(2) Аналіз потреб бізнесу для продовження/відновлення діяльності

Які основні потреби існуючих мікро- та малих підприємств у регіонах, де ситуація
щодо безпеки відносно стабільна? Яким галузям економіки слід віддати перевагу?

Оцінка потреб бізнесу з 
акцентом на обидві
категорії компаній –
переміщені та ті, що
розташовані у відносно
безпечних зонах України

• Аналіз останніх
опитувань щодо потреб 
бізнесу

• Інтерв’ю з 
зацікавленими
сторонами (державні
установи, організація
підтримки бізнесу)

• Аналіз
загальнодоступних
даних (аналітичні звіти, 
статистика)

Яка підтримка потрібна мікро- та малим підприємствам, які
переїжджають/планують переїхати в регіони, де ситуація з безпекою відносно
стабільна?

Які послуги та/або програми на національному/обласному рівні сприяють
переміщенню підприємств? Які ресурси пропонуються (земля, приміщення, гранти
на переїзд тощо) Потреби мікро- та малих підприємств у регіонах та поблизу них, 
де ведуться активні бойові дії?

Яка потреби є у мікро- та малих підприємств нещодавно звільнених регіонів?
Оцінка потреб бізнесу

(3) Розробка практичних рекомендацій щодо відновлення мікро- та малих підприємств

Які послуги та стимули для підтримки бізнесу варто застосовувати в Україні, в яких
галузях економіки? Які ключові бар’єри та підсилювачі визначені? Розробка рекомендацій

на основі виявлених
потреб бізнесу як для 
уряду, так і для 
міжнародних організацій

• Аналіз останніх опитувань
про потреби бізнесу

• Аналіз загальнодоступних
даних (аналітичні звіти, 
статистика)

Що може зробити уряд для підтримки мікро- та малих підприємств та 
стимулювання зайнятості та безперервної роботи бізнесу в Україні?

Що може зробити міжнародне співтовариство для підтримки мікро- та малих
підприємств, стимулювання зайнятості та підтримки підприємницької та 
економічної активності в Україні?

РЕЗУЛЬТАТ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Джерело: проєктна команда

ПІДХІД
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1.1 МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ОГЛЯД

Завдяки проведенню макроекономічних, фіскальних та фінансових реформ Україна впоралася з наслідками
коронакризи COVID-19 краще, ніж очікувалося7. У 2021 році українська економіка зросла на 3,4%, оскільки
внутрішній попит почав відновлюватися після послаблення пандемічних обмежень8. Безробіття залишалося
відносно високим на рівні 10,3% але ринок праці починав демонструвати позитивні тенденції9.

CHAPTER 1. ВПЛИВ ВІЙНИ НА ЕКОНОМІКУ

Однак від початку російського вторгнення українська економіка зазнала значних втрат: орієнтовний прогноз 
українського уряду щодо падіння ВВП становить -35-40% (при припущенні, що окуповані Росією території не    
будуть розширюватися, а активна фаза війни триватиме не більше кількох місяців)10. Міжнародний 
валютний фонд (далі – МВФ) дає більш консервативні прогнози, оцінюючи зниження ВВП на рівні -35% 
(МВФ11) Прогноз Світового банку, обрахований «в умовах значної невизначеності», збігається з прогнозом 
українського уряду та становить -45,1% ВВП12. На Рис. 3 представлено оновлений прогноз Світового банку 
щодо  зміни реального ВВП України на період 2021-2024 рр.

До кінця року, зростання індексу споживчих цін очікується на рівні 15%, що на 10% більше від початкового
прогнозу Національного банку України (далі – НБУ). Поточний прогноз розроблено на основі припущення,
що НБУ виконає свою обіцянку підтримувати валютний курс фіксованим або прив'язаним до довоєнного
рівня, оскільки це суттєво сповільнить зростання цін на імпортні споживчі товари13. З іншого боку,
прогнозована інфляція Світового банку на 2022 рік представлена на Рис. 4.

Основними причинами прогнозованого падіння ВВП є зниження приватного споживання населення (-45%),
скорочення рівня капітальних інвестицій (-58%) та стрімке падіння експорту (-80%)14. Незважаючи на те, що,
на перший погляд, проблеми пропозиції переважають втрати з боку попиту через фізичне знищення
капіталу, в довгостроковій перспективі падіння внутрішнього споживання буде посилюватися масовою
демографічною кризою, яка настала після російського вторгнення.

З метою уникнення фінансового колапсу, Уряд запровадив стримувальну монетарну політику через
введення контролю над рухом капіталом, регулювання діяльності банківського сектору, та стимулювальну
фіскальну політику, виражену у відтермінуванні підвищення податків, наданні субсидій та соціальних
виплат, спрямованих на підтримку армії, бізнесу та фінансового сектору15.

Рис. 3. Прогнозне зростання реального ВВП, у постійних цінах, %

Джерело: Світовий Банк
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Збільшення оборонних видатків та лібералізація імпортного контролю призвела до різкого скорочення
податкових надходжень та зростання бюджетного дефіциту. У відповідь міжнародні партнери надали
значне фінансування (гранти, позики тощо), яке має підтримувати українську економіку протягом тривалого
часу16.

Подальші прогнози щодо трансформації української економіки воєнного часу ускладнені через високу
невизначеність. Залежно від перебігу військових дій можливі як позитивні, так і негативні корективи. За
оцінками Світового банку, в найближчі роки очікується, що масштабні зусилля з реконструкції призведуть
до зростання економіки на понад 7% до 2025 року на тлі повільного відновлення виробничої та експортної
потужності та поступового повернення біженців17. За підрахунками українського уряду, на план
відновлення української економіки знадобиться близько 600 млрд дол. США18.

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ:

Російське вторгнення завдало катастрофічної шкоди українській економіці та загрожує тривалим
зниженням рівня життя українців. Щоб подолати негативний вплив падіння ВВП майже на 45%, Уряд
розпочав впровадження стримувальної монетарної політики та стимулювальної фіскальної політики.
Вжиті заходи покликані подолати негативний вплив падіння ВВП як на бізнес, так і на пересічних
громадян. Однак збільшення бюджетного дефіциту загрожує ММСП початком впровадження
обмежувальних фіскальних заходів, якщо Уряду не буде надано потужну фінансову допомогу.

1.2 ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ

З радянських часів українську економіку часто описували з точки зору трисекторальної структури:
відповідно до цієї теорії, економіка підпадає під умовний поділ на первинний сектор (сільське господарство
та гірничодобувна промисловість), вторинний сектор (виробництво, включаючи будівництво) і третинний
сектор (послуги)19. Хоча таку модель можна охарактеризувати як надто спрощену, вона часто
використовується для опису економіки країни воєнного часу20. Підприємства первинного сектору не
підлягають переміщенню для фізичних цілей (вони залежать від землі та корисних копалин). Мобільність
вторинного сектору також є доволі низькою, оскільки він залежить від довгих ланцюгів постачання,
розміщення складів та іншої логістичної інфраструктури. У цьому розділі наведено короткий огляд
української економіки з використанням однієї з модифікацій моделі трьох секторів, яка поділяє українську
економіку на три сектори та має на меті оцінити її потенційну трансформацію після руйнування ланцюгів
доданої вартості через війну.

Рис. 5. Основні сектори української економіки та їх орієнтовна частка у ВВП

Джерело: Проєктна команда, Державна служба статистики
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Хоча точні цифри різняться залежно від різних методологій (наші оцінки наведено на Рис. 5), більшість
джерел підтверджують, що сфера послуг становить понад 50% українського ВВП. Україна має потужний
первинний сектор: сукупний внесок сільського господарства та видобутку сировини у ВВП становить
близько 27% (окремо сільського господарства – близько 10%). Порівняно невеликий український
виробничий сектор є достатньо диверсифікованим, а оцінки його сукупного внеску до ВВП коливаються від
10% до 25%21. Ланцюги створення доданої вартості в первинному та вторинному секторах, як правило,
складніші, ніж у сфері послуг. Крім того, їхнє географічне розташування та обмежена рухомість зробили їх
більш вразливими до початку повномасштабної війни з точки зору руйнування інфраструктури.

Другою ключовою теоретичною основою нашого дослідження є концепція регіонального групування,
затверджена Міністерством розвитку громад та територій України в березні 2022 року. Від початку війни ця
класифікація поділяє Україну на 3 типи стратегічних регіонів: прифронтові регіони (10 областей, що
межують з Росією чи морським узбережжям), які наразі частково окуповані російськими військами або
існують під значною загрозою вторгнення, опорні регіони (6 областей в центрі та середньому заході країни),
які забезпечують матеріально-технічне забезпечення армії, включаючи доставку гуманітарної допомоги та
виробництво критично важливої продукції, а також безпечні регіони (8 областей, що межують з
Європейським Союзом), які майже не постраждали від військових дій та найбільше сприяють матеріально-
технічному забезпеченню країни. Детальний регіональний розподіл відображено на Рис.6.

Рис. 6. Відмінності у галузевому внеску в економіку прифронтових, опорних та безпечних регіонів, кількість 
підприємств та ВРП% 17, 22

ТИПИ РЕГІОНІВ

• ПРИФРОНТОВІ РЕГІОНИ
Регіони, яким безпосередньо загрожує військове 
вторгнення або вторгнення Росії; підприємницька 
діяльність на цих територіях обмежена.

• ОПОРНІ РЕГІОНИ
Регіони, які є відносно безпечними для підприємницької 
діяльності та відіграють вирішальну роль у логістиці 
оборонних та гуманітарних вантажів.

• БЕЗПЕЧНІ РЕГІОНИ
Регіони, переважно безпечні для підприємницької 
діяльності з мінімальним ризиком вторгнення.

Відмінності в галузевому внеску в економіку прифронтових, 
опорних та безпечних регіонів, кількість підприємств, % (за 
винятком Києва)
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Джерело: Проєктна команда розраховано на основі даних Держстату
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За даними Держстату, у 2020 році в Україні було понад 698 тисяч діючих підприємств. З них близько 156
тисяч (або 22 %) розташовані у безпечних регіонах, 150 тисяч (21 %) – у опорних і майже 260 тисяч (37 %) – у
прифронтових. Окрім цього, ще 133 тисяч підприємств (19%) розташовані у самому місті Київ. Враховуючи
їх, загальна частка підприємств, що знаходяться під загрозою зникнення, зростає до 56%23. Як ілюструє Рис.
6, за секторальним розподілом підприємства в усіх трьох типах регіонів розташовані більш-менш
рівномірно. Згідно з українською функціональною класифікацією видів економічної діяльності («КВЕД-
2010»)24 понад 7% діючих підприємств належать до первинного сектору, 12% - до вторинного, а понад 81%
належать до третинного сектору.

Однак кількість підприємств у прифронтових регіонах більша, ніж у опорних та безпечних майже в усіх
галузях у 1,3-2,5 рази. Таким чином, частка підприємств, що перебувають під загрозою зникнення, у
прифронтових регіонах становить близько 45% для первинного сектору, 35% - для вторинного та 37% - для
третинного сектору (від загальної кількості підприємств такого типу у секторі). Відповідно, за припущення
щодо майже повного припинення виробничої економічної активності в прифронтових регіонах, можна
стверджувати, що найбільший внесок у падіння українського ВРП роблять саме первинний та вторинний
сектори.

На жаль, з точки зору доданої вартості регіональна карта України виглядає набагато менш рівномірною.
Найбільший внесок у ВВП України зробили прифронтові регіони: за даними 2019 року їх частка в
загальному обсязі виробництва становила 33%. Разом з обсягом доданої вартості, виробленої активними
підприємствами, зареєстрованими у м. Київ, ця кількість становить 56%. На опорні та безпечні регіони
припадає лише близько 27% та 17% ВВП України відповідно25. Прикметно, що найбільша частка
підприємств первинного сектору розміщена в опорних регіонах: тому основа українського експорту (а саме
руди і с/г продукція) мала б хороші шанси на збереження рівня експорту, якби не логістичні проблеми та
постійна загроза ракетних ударів: відповідно до даних американської розвідки, від початку війни РФ
завдала понад 1900 ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, в тому числі по складах
та виробничих підприємствах26.

Підприємства сфери послуг розташовані переважно в обласних центрах та орієнтовані на місцеве
споживання. З цієї ж причини вони зазнали значного падіння попиту через масову міграцію цивільного
населення з регіонів. Регіональні відмінності можуть пояснити суттєво різний галузевий вплив війни на
місцеву економіку лише частково, що буде розглянуто більш детально в розділі 1.3.3.

Первинний сектор (сільське господарство та видобувна промисловість)

Видобувна промисловість сильно постраждала від початку війни: багато підприємств гірничої галузі
припинили діяльність під загрозою авіаударів, деякі скоротили виробництво після скорочення експортних
можливостей або через логістичні проблеми27. В свою чергу, продовження бойових дій або часткова
окупація Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської області ставить під загрозу і
постачання сільськогосподарської продукції з цих територій - частка прифронтових регіонів у виробництві
основних категорій с/г продукції становить 23% для пшениці, 3% для кукурудзи, 21% для ячменю і 20% за
насіння соняшнику28. Навіть після звільнення регіонів на півночі України російськими мінними полями було
забруднено близько 13% всієї території країни. У районах, де відбувалися бойові дії, аграрії постраждали від
нерозірваних боєприпасів, саморобних вибухових пристроїв та розлитого палива; від замінування території,
що унеможливило ведення господарської діяльності; від викрадення та знищення обладнання29. Більше
того, вся аграрна галузь стикається з логістичними проблемами через блокаду українських портів, через що
більшість виробників не можуть продавати наявні товари закордон30.

З позитивного боку, загалом у первинному секторі зайнято лише близько 17% працездатного населення
України, що робить його втрати незначними з точки зору безробіття. Деякі великі підприємства
гірничодобувної галузі відновили роботу або не припиняли її від початку війни31. Незважаючи на початкові
песимістичні прогнози щодо перспектив сільськогосподарської галузі (зменшення посівних площ на 13% з
28,4 до 24,8 млн га), перша частина посівної кампанії після відходу російських військ з півночі України була
успішно завершена32.

ВПЛИВ ВІЙНИ НА 
ЕКОНОМІКУ
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За словами респондентів, хоча ціна деяких категорій добрив вже зросла на 70%, більшість аграріїв
очікували зростання цін на добрива ще восени 2021 року, тому подбали про їх закупівлю на поточний сезон
і не мають проблем з їх постачанням або використанням33. Однак у випадку довгої війни протягом усього
воєнного часу фермерам знадобиться матеріально-технічна та фінансова підтримка для закупівлі
необхідних мінеральних добрив та забезпечення безпечного збирання, зберігання та розподілу врожаю –
завдання, яке буде набагато складнішим для дрібних фермерів без скоординованої підтримки з боку Уряду
та іноземних донорів34.

Найбільша проблема стосується постачання азотних та калійних добрив, оскільки значна їх частина
закуповувалась в Білорусі або вироблялась на постраждалих територіях України (Завод групи OSTCHEM в
Сєвєродонецьку та Державне підприємство “Сумихімпром” в Сумах). За словами респондентів, якщо
питання збуту аграрної продукції не буде вирішено до кінця літа, збут урожаю озимих культур буде під
загрозою35.

Вторинний сектор (промислове виробництво та будівництво)

Як зазначалося раніше, орієнтовні збитки в промисловості є значними. Найбільшу частку вторинного
сектору становлять прифронтові регіони: багато виробничих підприємств були розташовані на північному
сході та південному сході країни, тому першими постраждали від прямих військових дій. За розрахунками
Центру економічної стратегії, втрата промислових активів становить 6,7 млрд доларів США (повідомлено
про пошкодження або знищення близько сотні промислових підприємств). Металургія втратила
щонайменше 30% своїх активів36. Але підприємства вторинного сектору є переважно великими
підприємствами, які становлять 72% загальної доданої вартості сектору37. Лише 18% доданої вартості
вторинного сектору створюється малими та мікропідприємствами38.

Як зазначалось на інтерв’ю, деякі виробничі підприємства все ще мали економічні зв’язки з російськими
постачальниками та дистриб’юторами навіть після початку політичного протистояння в 2014 році, що
зробило їх вразливими до початку цієї війни39. Це підтвердили респонденти нашого опитування серед
представників агенцій підтримки бізнесу та державних адміністрацій у прифронтових регіонах40. На
додаток до цього, багато виробничих підприємств там все ще покладаються на свої ланцюги постачання і
запаси запасних частин, тому їх дуже складно релокувати41. Деякі виробники спеціалізуються на
високоприбуткових вузькоспеціалізованих ринках, що зробило їхню продукцію непотрібною в економіці
воєнного часу та призвело до скорочення продажів через падіння внутрішнього попиту або руйнування
ланцюгів постачання. Детальна інформація та регулярні оновлення про загальний стан справ у різних
галузях вторинного сектору регулярно надається у публікаціях ГМК Центру (в т.ч. англійською).

Третинний сектор (послуги)

Як було зазначено раніше, сфера послуг постраждала через значне зниження попиту на всі другорядні
послуги в окупованих регіонах та регіонах, безпосередньо розташованих або близьких до зони проведення
активних бойових дій. З основних причин цього варто виокремити: 1) зміну пріоритетності витрат
домогосподарств та 2) загальне скорочення населення внаслідок масової міграції. Найбільші збитки через
відсутність попиту зазнали підприємства зі сфери розваг та гостинності42.

Інші підприємства галузі також очікують зниження доходів, але з певною регіональною специфікою – деякі
підприємства західного регіону очікують збільшення доходів через зростання попиту на їхні послуги через
приплив внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) в західні області України. Безпечні регіони сподіваються
залучити ІТ-працівників та технічних спеціалістів: про нестачу останніх свідчить значне зростання реальної
заробітної плати за останні 3 роки та результати опитування в дослідженні ЄБА за 2018 рік43.

ВПЛИВ ВІЙНИ НА 
ЕКОНОМІКУ
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На жаль, невідповідність між попитом і пропозицією вакансій на ринку праці на заході України була довгою
проблемою ще до початку війни44. Для боротьби з її проявами деякі обласні адміністрації оголосили про
надання грантів та технічної підтримки інноваційним компаніям, які вирішили переїхати в регіон. Зростає
підтримка створення IT-хабів у містах-супутниках агломерацій Львова та Івано-Франківська, які швидко
розвиваються45. Проте, за словами респондентів, така політика викликає занепокоєння у найбільш
постраждалих регіонах, адже місцева влада у цих регіонах переконана, що перереєстрація ІТ-компаній в
інших областях скоротить надходження до бюджетів прифронтових областей, а відповідно - обмежить їхні
можливості для післявоєнного відновлення46.

Подібні тенденції спостерігаються і в сфері торгівлі, оскільки респонденти відзначають скорочення попиту
на більшість категорій споживчих товарів у найбільш постраждалих регіонах47. На противагу цьому, у
західних областях України спостерігається зростання попиту на товари першої необхідності, а також на інші
категорії споживчих послуг47. Крім того, респонденти також помітили, що великі роздрібні мережі
відчувають серйозні логістичні проблеми через бойові дії в деяких ключових регіонах (переважно Київська
область, де була велика кількість складських приміщень, частина з яких була зруйнована, а до деяких
утруднений доступ). За словами респондентів з державних установ, дрібні ритейлери в західних областях
здебільшого знайшли постачальників з інших країн, тому логістичні проблеми торкнулися їх менше48.

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ:

Незважаючи на те, що Україна відноситься до країн, що розвиваються, секторальна структура її
економіки більше схожа на структуру економіки розвинених країн: близько 65% її ВВП припадає на
третинний сектор (різноманітні послуги). Протягом багатьох років роль вторинного (виробництво) і
первинного (сільське господарство та видобуток) секторів ставали дедалі менш важливими як з точки
зору ВВП, так і з точки зору зайнятості. Оскільки воєнні дії знищують в регіонах переважно фізичну
інфраструктуру, відповідно до теорії трьох секторів, первинний та вторинний сектори повинні були
постраждати найбільше (з точки зору втрачених активів) у прифронтових регіонах, визначених
Міністерством розвитку громад та територій України. Проте, незважаючи на те, що ці регіони (як
включно, так і без міста Київ) роблять найбільший внесок у ВВП України, більшість підприємств цих
регіонів належать до третинного сектору економіки, а отже, є набагато більш мобільними, ніж можна
було очікувати.

1.3. КРОС-СЕКТОРАЛЬНІ АСПЕКТИ

Як зазначалося в Розділі 1, спрощена тригалузева модель економіки має свої обмеження. Щоб
компенсувати її недоліки, ми доповнюємо наш огляд трьома міжгалузевими напрямками, вкрай
важливими як для добробуту економіки воєнного часу в цілому, так і для розвитку малих і
мікропідприємств зокрема: фінансова система, логістика та ринок праці. Наступний розділ містить детальну
інформацію про поточний стан та розвиток кожного з цих напрямів.

1.3.1. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

З 2014 року українська фінансова система стала значно більш стійкою до зовнішніх шоків. Загартовані
впливом пандемії COVID-19, у січні-лютому 2022 року на тлі новин про майбутнє вторгнення Росії банки та
інші фінансові установи збільшили свої резерви капіталу49. Українські фінансові регулятори також діяли
швидко: Уряд запровадив більшість заходів стимулювальної фіскальної політики та обмежувальної
монетарної політики для боротьби зі стагфляцією та відтоком капіталу з країни у перші тижні після початку
війни.

Монетарна політика

Незважаючи на намір переглянути свою політику перед початком війни (у січні темп інфляції становив 10%,
що на 5% вище за цільовий рівень), Національний банк України вирішив зберегти ключову ставку на рівні
10%50. Валютний курс було заморожено на рівні 29,25 грн за долар США: приватним банкам і кредитним
спілкам дозволено відхилятися від офіційного курсу лише на 10%. Такі дії обмежили можливості Банку
проводити незалежну макрофінансову політику: на щастя, завдяки своєчасній реакції міжнародного
співтовариства валютні резерви НБУ додатково збільшились на понад 3 млрд. дол. США, з яких 1,4 млрд.
надається Міжнародним валютним фондом у рамках Швидкого фінансового інструменту (англ - RFI).

ВПЛИВ ВІЙНИ НА 
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Хоча на початку квітня валютні резерви НБУ зросли до рівня 28,1 млрд дол. США через потужну іноземну та
національну фінансову допомогу51, подальший арбітражний тиск на валютний курс може змусити НБУ
відмовитися від політики фіксованого курсу, якщо протягом року країні не буде надана серйозна фінансова
допомога. Щоб частково послабити тиск на валютні резерви, 23 березня НБУ вже переглянув деякі зі своїх
обмежувальних заходів52.

З позитивного боку, за новими постановами НБУ громадянам було дозволено знімати готівку зі своїх
дебетових карток навіть у магазинах та аптеках, які долучилися до нової ініціативи під назвою «Фінансова
оборона України». Такі дії, поєднані з потужною інформаційною кампанією, підвищили довіру цивільного
населення та сприяли стабілізації системи.

Завдяки ефективній монетарній політиці довіра населення до фінансової системи країни значно
покращилася. Зняття готівки в банкоматах та закриття депозитів скоротилися, сервіси онлайн-банкінгу
працюють майже бездоганно: незважаючи на кілька кібератак, серйозних збоїв не зафіксовано. До
прикладу, понад 70% клієнтів ПриватБанку досі можуть отримувати перекази в іноземній валюті з-за
кордону онлайн карткою та мобільним додатком53. Крім того, деякі глобальні платіжні платформи, такі як
Revolut, Payoneer, PayPal, спростили доступ для громадян України, а отже забезпечили кращий зв’язок
української фінансової системи із світовими ринками капіталу54. Усі вищезазначені заходи зробили
фінансову систему України більш міцною та стійкою.

НБУ буде здатний підтримувати фіксований обмінний курс лише поки Україна отримує значні обсяги
фінансової допомоги. У довгостроковій перспективі комунікаційна політика регуляторних органів з приводу
пояснення особливостей роботи фінансової системи під час війни та післявоєнної відбудови має потенціал
для розвитку: зокрема, в перспективі - публікації регулярних метрик щодо оновлення стану економіки,
таких як інфляційні очікування, публікації з підвищення фінансової грамотності тощо.

Фіскальна політика

15 березня український уряд оголосив про податкову реформу для економіки під час війни55. Основними
особливостями нової системи стало запровадження суттєвих податкових пільг як для малого та середнього,
так і для великого бізнесу (серед ключових - часткове скасування податків на додану вартість, імпортних
мит та деяких акцизних податків).

До війни існували дві системи оподаткування з точки зору корпоративного оподаткування:

• Загальна система, де сплачувалися корпоративний податок з прибутку в розмірі 18% та податок на
додану вартість для більшості продуктів у розмірі 20%.

• Спрощена система, яка включала кілька груп з різними податковими ставками, які значно нижчі
порівняно із загальною системою.

15 березня, вперше від початку війни, Уряд України прийняв зміни до Податкового кодексу України та
інших законодавчих актів для стимулювання підприємницької діяльності56. Були введені такі положення:

• Фізичні особи-підприємці, які використовують 1 і 2 групи спрощеної системи оподаткування, мають
право не сплачувати єдиний податок.

• Фізичні особи-підприємці, які використовують 2 і 3 групи, та юридичні особи, які використовують 3 групу
спрощеної системи оподаткування, мають право не сплачувати єдиний соціальний внесок за своїх
працівників, які були мобілізовані до Збройних Сил України.

• Підприємства (як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи) отримали можливість перейти на 3
групу спрощеної системи оподаткування. У такому разі ці підприємства сплачують лише 2% єдиного
податку, нарахованого з доходу.

Відповідно до закону, ухваленого 15 березня, на нову спрощену систему мали право перейти лише
підприємства з річним оборотом менше 10 млрд грн, але згодом це обмеження було скасовано. Тому зараз
практично кожен бізнес може вибрати спрощену систему оподаткування

Реформа запропонувала підприємцям добровільний перехід від сплати податків на прибуток підприємств
(18% звітного чистого прибутку) до податку з обороту (2% звітного обороту). За інформацією опитаних
експертів, така новинка була сприйнята суперечливо: понад 70% опитаних МСП не бажають переходити на
нову систему оподаткування (насамперед тому, що вона обкладає оподаткуванням навіть ті компанії, які
працюють зі збитками)57. Тим не менш, згідно з офіційною урядовою інформацією, майже 200 тис.
підприємців все ж скористалися новою податковою реформою та перейшли на 2-відсотковий «податок з
обороту»58.

ВПЛИВ ВІЙНИ НА 
ЕКОНОМІКУ

https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/
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За прогнозом Світового банку, дефіцит зведеного бюджету на 2022 рік наблизиться до 17,5% ВВП. Детальні
оцінки Центру економічної стратегії на основі фіскальних показників у березні свідчать про те, що місячний
дефіцит бюджету становитиме понад 2,8 млрд. доларів США64. Більшість збитків пов’язано зі зменшенням
сплати податку на додану вартість (ПДВ) ( -52% ), а також від зменшення надходжень від податку на доходи
фізичних осіб ( -27% ), акцизів та інших видів податків (податку на видобуток ресурсів, екологічного податку,
імпортних мит тощо) ( -27% ). Збільшення надходжень від податку на прибуток підприємств, а також виплат
дивідендів від державних підприємств (ДП), що відображено на Рис. 8, можна пояснити запитом Уряду
України від 25 березня65. Однак цей захід означає, що Уряд, ймовірно, стикнеться з нестачею бюджетних
надходжень у більш пізні місяці цього року.

Міжнародний валютний фонд оцінює загальний дефіцит бюджету України на 2022 рік на рівні 17,8% ВВП і
прогнозує зростання державного боргу до рівня 86,2% ВВП66. З цієї причини 11 квітня Мінекономіки
оголосило про внесення змін до переліку критично важливого імпорту з метою повторного запровадження
оподаткування частини товарів переліку, метою якого є збільшення наповнення бюджету та забезпечення
певного ступеню захисту вітчизняних виробників67. Традиційні міжнародні фінансові інституції на чолі з
МВФ погодилися надати Україні кредит у 15 млрд доларів США, проте такий обсяг фінансування не є
достатнім. У пошуках альтернативних джерел фінансування Уряд України запросив надання пакету прямої
фінансової допомоги від країн G7 у розмірі 50 мільярдів доларів США до кінця цього року68. За
попередньою інформацією, країни домовилися про компромісне вирішення цього питання: міністри
фінансів країн G7 пообіцяли українському уряду пакет підтримки на суму 24 млрд доларів США69.
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Рис. 7. Прогнозований дефіцит зведеного державного бюджету на 2022-24 рр., % ВВП

Джерело: War in the Region, World Bank ECA economic update, spring 2022, p. 100

ВПЛИВ ВІЙНИ НА 
ЕКОНОМІКУ

З метою надання підтримки українській армії та мирному населенню 10 березня Уряд запровадив
перелік “критичного імпорту”, метою якого є спрощення процесу митного оформлення імпорту
медичних товарів, продуктів харчування та озброєння59. По суті, заборонені платежі за закупівлю
іноземних товарів, не зазначених у переліку критичного імпорту60.

23 березня Уряд додатково лібералізував митне регулювання, що дозволило гуманітарній допомозі
потрапляти на територію країни без процедур розмитнення61. Оскільки до переліку запроваджених
заходів увійшло зняття сплати ПДВ з імпортованих товарів - податку, що становить майже 40%
загального доходу бюджету України (540 млрд грн), це стало основною причиною того, що митниці
вдалося зібрати лише п’яту частину запланованих надходжень у березні (замість очікуваних 39 млрд грн
до бюджету надійшло 7 млрд грн або 18%)62.

Таким чином, за окремими оцінками, навіть за наявності наданого обсягу іноземного фінансування,
загальний дефіцит державного бюджету України може становити 18% в річному вимірі63. На Рис. 7
представлено прогнозований фіскальний дефіцит зведеного державного бюджету у % ВВП на 2022-24
роки.

https://www.dw.com/ru/vsemirnyj-bank-prognoziruet-padenie-vvp-ukrainy-na-45-procentov/a-61427984
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Якщо таку підтримку дійсно буде надано, українському уряду не доведеться повторно запроваджувати
жорсткий митний контроль та податкові заходи (20% ПДВ, акцизи, імпортні мита) на всі групи товарів, що
допоможе уповільнити зростання споживчих цін та захистити незахищене населення. Таке фінансування
також допоможе уникнути реалізації поточних прогнозів ПРООН щодо впливу війни на демографію України,
згідно з якими 90% українського населення опиняться за межею бідності або підпадуть під стан
надзвичайної економічної вразливості у разі тривалої війни з РФ70.

Загалом, оцінити ефект впливу фіскальної політики українського уряду (зокрема – нових програм з
розширення соціального забезпечення та зниження податків) на малі та мікропідприємства та економіку
доволі важко через дефіцит оперативно зібраних даних. Попри це, попередньо доступна інформація
свідчить про те, що заходи Уряду були ефективними принаймні в короткостроковому періоді: завдяки
попереднім виплатам дивідендів державними підприємствами (далі - ДП) у березні Уряд зміг виконати всі
необхідні соціальні зобов’язання та зберегти дефіцит бюджету на відносно низькому рівні. Більше того, від
початку повномасштабного вторгнення в Російську Федерацію кількість заяв про банкрутство впала з 1100 у
лютому 2022 року до всього 16 у березні та квітні71.

Завдяки проактивній монетарній політиці Уряду на початку війни суспільство відновило довіру до
фінансової системи країни. Хоча загальна сума коштів на чекових і депозитних рахунках з початку війни
зменшилася на 28 мільярдів доларів США, найновіша інформація свідчить про те, що цей тренд вже почав
змінюватись: у ⅔ банків у першій половині квітня відбулося збільшення депозитів72. Фінансова допомога
населенню в Україні також значно зросла: станом на 15 квітня 2022 року Україна отримала майже 900
мільйонів доларів США73 від різних благодійних та некомерційних організацій, які допомагають уникненню
міграційної кризи в ЄС та підтримці людей у прифронтових регіонах.

Державна підтримка

Для підвищення економічної безпеки та підтримки приватного бізнесу протягом декількох місяців війни
український уряд виділив 2,3 млрд грн на програму пільгових (субсидованих) кредитів з низькими
відсотковими ставками для підприємців, також відому як «Доступні кредити під 5-7-9% » або просто «5-7-
9»74. За інформацією Мінфіну, з початку війни за програмою підприємцям було надано 1 391 кредит на
загальну суму 3,95 млрд грн. Окрім цього, державний «Ощадбанк» запустив програму підтримки переїзду
бізнесу. У його межах надаватимуться кредити до 60 млн. грн для поповнення оборотних коштів на термін
до 36 місяців, а також на різноманітні інвестиційні потреби. При залученні фінансування за державною
програмою «5-7-9%» відсоткові ставки почнуться від 0% з терміном погашення до 60 місяців. При цьому
державні гарантії перекриватимуть до 50% кредиту на портфельній основі75.

ВПЛИВ ВІЙНИ НА 
ЕКОНОМІКУ
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Джерело: Centre for Economic Strategy: Ukrainian economy during the war

Рис. 8. Зміна місячних податкових надходжень за видами податків, % від 1/12 річного плану

Податкові надходження, ймовірно, зменшаться через звільнення

Деякі компанії заплатили податок авансом, а також сплатили за 2021 рік 
в березні. Уряд запровадив можливість переходу на спрощену систему.

ПДВ на паливо знижено з 20% до 7%, ПДВ на місцевий транспорт 
знижено з 20% до 7%. Імпортний ПДВ скасовано для 1, 2 та 3 груп ФОП.

ДП виплачували дивіденди наперед; це джерело доходу майже 
вичерпано

У лютому перераховано 19 млрд грн або 78% річного плану

Знято акцизи на пальне та імпорт, а також імпортні мита



21Оцінка впливу війни в Україні на мікро- та малі підприємства

РЕЗЮМЕ ПІДХІД
ОЦІНКА ПОТРЕБ 

БІЗНЕСУ
РЕКОМЕНДАЦІЇ

ВПЛИВ ВІЙНИ НА 
ЕКОНОМІКУ

ДОДАТКИ

Таку скаргу підтверджують дані щодо діяльності Експортно-кредитного агентства (далі - ЕКА). Попри те, що
процес його створення розпочався ще в 2016 р., фактично робота агенція розпочалася лише в 2021 році. За
9 місяців 2021 року агенцією було укладено усього 4 договори та отримано дохід у сумі 116 тис. грн., або
1,8% від запланованого. Сума застрахованих ЕКА контрактів у 2020-2021 рр. становила близько 0,9 млн.
дол. США, що становило 0,0067 % від вартості експорту груп товарів, контракти по яких може страхувати
товариство і яка становить 13,4 млрд дол. США77.

Попри те, що у листопаді 2021 року статутний капітал агентства було збільшено з 200 млн до 2 млрд грн,
станом на лютий 2022 року, згідно з публікацією на веб-сторінці, агенція спромоглася видати лише 12,55
млн грн кредитного фінансування для 6 підприємств в 2021 році та 2 млн грн для 1 підприємства в 2022
році78. Одна з потенційних причин такого низького результату - низька аналітична потужність агентства
(Штат ЕКА становить 36 працівників) та законодавчі обмеження, які не дозволяють підприємствам усіх видів
економічної діяльності користуватися послугами агентства. Інформаційну кампанію щодо наявних
можливостей фінансової підтримки експорту теж можна вважати провальною: майже ніхто з опитаних
нами представників організацій з підтримки бізнесу не знав про постанову Кабінету Міністрів України №
312 від 18 березня 2022 року, яка дозволила підприємцям поєднувати державну програму підтримки
бізнесу «5-7-9» та програму стимулювання експорту ЕКА79.

Заходи фінансової підтримки працівників постраждалих регіонів та податкові пільги для низки підприємств
стали успішними інструментами, які забезпечили діяльність українського малого та середнього бізнесу.
Хоча зазначені можливості існують і далі виключно за умов підтримки великого дефіциту бюджету країни,
за умов подальшого надходження іноземного фінансування, кампаній з підтримки експорту та
популяризації механізмів пільгового кредитування і трансформації підприємств зазначена політика може
стати успішним початком відновлення української економіки80.

В складній ситуації опинилися відділення державних банків в окупованих регіонах. За словами
респондентів нашого інтерв’ю, на північному сході країни, який було звільнено лише на початку квітня,
окремі агро-трейдери були змушені надавати ЗЗР (засоби захисту рослин) на основі бартеру через
неможливість здійснення повноцінних розрахунків81. Навіть майже місяць потому з точки зору підтримки
бізнесу малих і мікропідприємств загальна картина державної та міжнародної допомоги виглядає не
найкращим чином. Серед наявних систематичних викликів варто відзначити:

• Малі та мікропідприємства-експортери мають проблеми з передоплатою за експортні поставки. Деякі
наші респонденти скаржилися на те, що іноземні субпідрядники більше не погоджуються сплачувати
авансові платежі за замовлені в Україні товари до того, як вони потраплять на митну територію ЄС. Крім
того, доступ до міжнародних платіжних платформ, таких як PayPal, все ще обмежений для українських
юридичних осіб, що унеможливлює доступ мікропідприємств деяких платформ електронних продажів
продукції на експорт, таких як американська платформа “Etsy”82.

ВПЛИВ ВІЙНИ НА 
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Підприємства зі складними ланцюгами доданої вартості постраждали від конфлікту
найбільше: потрібна підтримка високотехнологічних виробничих підприємств з їх
переорієнтацією на експорт. Через погану історію функціонування наявних інструментів
підтримки експорту від уряду, представники малого бізнесу мають мало довіри до таких
програм. Як наслідок, через обмеженість фінансування конкурс на фінансову підтримку
виграють тендерні заявки від великих компаній (20-30 млн дол. США), які і без того здатні
отримувати від банків дозвіл на пільгове виконання авансових платежів з невеликою
передоплатою - до 10%.

Проте опитані респонденти зазначили, що скористатися цією програмою можуть лише ті підприємства,
які використовували кредитні ресурси раніше та мають хорошу кредитну історію. В підприємств, що
подаються на програму вперше, виникають труднощі з отримання кредитів. Респонденти пов'язують це
з небажанням банків брати на себе додаткові ризики. Зокрема, представник однієї з організацій з
підтримки бізнесу зазначив:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/312-2022-%D0%BF#Text
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КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ:

Фінансова система України відносно добре пережила кризу, як з точки зору приватних, так і державних
фінансів. Значною мірою таку стійкість можна пояснити потужною іноземною фінансовою допомогою,
але внутрішня фіскальна та монетарна політика допомогла забезпечити необхідні результати для
підтримки українського бізнесу та населення.

Обсяг прямої фінансової допомоги найманим працівникам та роботодавцям був значним, але на цей
момент Уряд так і не забезпечив безперервний потік соціальних виплат ВПО через постійно зростаючий
дефіцит бюджету. Таким чином, держава і далі потребує додаткового фінансування для просування
бізнесу та перспективних інфраструктурних проєктів переміщених підприємств. Одним із способів
надання допомоги буде фінансування на основі моделі Адміністрації економічного співробітництва
(ECA) в рамках плану Маршалла, ОЕСР та інших глобальних організацій.

Малим та мікропідприємствам не вистачає доступу до грантового фінансування інноваційних проєктів.
Традиційний фінансовий сектор не може надавати достатній рівень підтримки через високі ризики, а
український уряд не має фінансів для надання пільгового страхування підприємств. Нестачу страхових
коштів можна компенсувати за рахунок іноземної допомоги від донорів і міжнародних організацій або
заморожених резервів російського центробанку. Фінансування може здійснюватися на основі досвіду
ЄБРР або схожих установ.

1.3.2 ЛОГІСТИКА ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Війна сильно вплинула на ланцюги постачання у всіх регіонах України. Оскільки деякі з найбільших
підприємств промислового та сільськогосподарського секторів потребують морського транспорту для
експортних перевезень, російська окупація південних регіонів та узбережжя Азовського та Чорного морів
призвела до втрати експортних можливостей. Особливу загрозу блокада українських морських портів
становить для українських аграріїв та металургійної промисловості. Ще до початку війни орієнтовна оцінка
втрат економіки від морської блокади через «російські військові навчання» в Чорному та Азовському морях
становила 170 мільйонів доларів США на добу88.

• Страховий ринок переживає непрості часи. В’ячеслав Черняховський, генеральний директор Асоціації
страхового бізнесу, зазначає, що дві третини страхових компаній зазнали падіння виручки на 50-90%:
багато підприємств мають проблеми зі страхуванням нових виробничих потужностей або поставок
продукції83.

• Експортно-кредитне агентство України не має достатніх фінансових ресурсів для страхування перевезень
великої кількості товарів з України84.

• Оскільки угода ACAA між ЄС та Україною так і не була прийнята, українські виробники промислової
продукції стикаються з труднощами з отриманням сертифікатів про відповідність продукції вимогам ЄС.
Крім того, додаткові проблеми для експортерів створюють експортні обмеження у вигляді експортних
ліцензій, спрямованих на створення продовольчої безпеки в Україні85.

Вищезазначені питання підтверджуються твердженнями Європейської Бізнес Асоціації (далі – ЄБА),
оскільки більше половини (57%) ММСП серед її членів по всій Україні припинили або тимчасово
призупинили свою діяльність у воєнний час через пряму загрозу військових дій, незважаючи на наявні
програми державного фінансування86. З мікропідприємствами ситуація схожа: згідно з опитуванням
дослідницької компанії Gradus, близько 39% компаній припинили або заморозили діяльність, а ще 20%
«майже не працюють»87.

ВПЛИВ ВІЙНИ НА 
ЕКОНОМІКУ

https://eba.com.ua/en/ukrayina-vykonala-svoyi-zobov-yazannya-dlya-zaklyuchennya-ugody-asaa/
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На додачу до цього, спроби українського уряду повернути розмитнення імпортних авто ставить внутрішній
ринок автотранспортних засобів під загрозу дефіциту: За новими підрахунками Київської школи економіки,
здійсненими на основі непрямих методів, знищених, пошкоджених чи захоплених приватних авто в країні
було щонайменше 89,5 тисяч, а їхня загальна вартість попередньо становила понад 1,3 млрд дол. США92 .

В результаті деблокади Києва та північно-східних регіонів України загальний стан транспортних перевезень
по країні почав швидко відновлюватись. Проблемним лишається інфраструктурний зв’язок деяких
населених пунктів (часто через постійні ракетні атаки по залізниці), але загалом українському уряду вже
вдалося відновити транспортне сполучення у більшій частині звільнених регіонів93. В рамках проведення
серії інтерв’ю представник однієї з спілок українських підприємств зазначав:

Існує гостра потреба в матеріально-технічній підтримці українського експорту, яку могли б надати
міжнародні партнери. Зокрема, уряди країн-членів ЄС можуть скасувати квоти на дозволи на транзит
вантажів для українських вантажовідправників до країн ЄС та сприяти створенню транзитної
інфраструктури, такої як “сухі” залізничні порти для перевалки між різними залізничними коліями у ЄС
(польський, словацький та румунський кордон), а також додаткові мости через Дунай та Тису.

За словами респондентів, бізнес зі свого боку готовий інвестувати в термінали, якщо держава і далі
інвестуватиме в будівництво доріг та розпочне модернізацію залізниці94. Також респонденти зазначили
необхідність інвестицій в мультимодальні термінали на західному кордоні для збільшення обсягів
перевалки вантажів залізницею. За словами одного представника урядових агенцій:

«Після покращення ситуації з логістикою відносно легко кризу перенесли експорто-
орієнтовані підприємства (для інших ситуація була більш складною, адже відбулося значне
падіння внутрішнього попиту). Проте і в них ситуація не ідеальна: як приклад, одне з
приладобудівних підприємств, яке є членом спілки, отримало замовлення з Індії на
виробництво 100 приладів, але досі не здатне його виконати через відсутність запчастин
(підприємство підрядника-виробника гальваніки постраждало від бомбардувань, інша
частина запчастин постачалася з Китаю, тепер цих компонентів немає). І подібних
прикладів море…»

ВПЛИВ ВІЙНИ НА 
ЕКОНОМІКУ

“Клієнт, який має 40 машин для потреб регіональних представників компаній, доручив
прибрати з них корпоративну символіку через побоювання їх націоналізації представниками
тероборони для потреб армії”, - стверджує представник однієї з бізнес-асоціацій.

В північно-східних регіонах України, звільнення яких відбулося лише на початку квітня, велика кількість
важливих об’єктів транспортного сполучення була фізично знищена, що значно ускладнило відновлення
постачання до цих регіонів. Зокрема, руйнування мостів через річки та дорожнього покриття на
Чернігівщині, Сумщині та Київщині створило значні перешкоди для відновлення транспортних мереж89. За
твердженнями респондентів інтерв’ю90, досить часто тимчасові переправи мають обмежену пропускну
здатність (до 5 тон), що унеможливлює постачання необхідних будівельних матеріалів та обладнання для
відновлення деяких районів. Ситуацію з логістикою ускладнює підвищений попит на транспортні засоби
для потреб армії. Хоча випадки націоналізації транспортних засобів на потреби армії не є поширеними,
деякі з опитаних представників бізнес-асоціацій91 зазначають, що за умови відсутності належних гарантій
від Уряду логістичні компанії неохоче повертаються у прифронтові регіони:
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Між тим, масштабне незалежне дослідження, проведене Київською школою економіки, детально описує
загальну шкоду інфраструктурі, завдану російськими військами в Україні. Згідно з даними, на 18 квітня
прямі збитки, завдані інфраструктурі України під час війни, досягли 84,8 млрд дол. США95. У середньому
тиждень війни коштує українському уряду майже 10 млрд. дол. США прямих і непрямих втрат96.

Дані, отримані з аналізу, проведеного в рамках проєкту «Росія заплатить»: загалом за 54 дні війни Росії
проти України було пошкоджено, знищено або захоплено 23 тисячі кілометрів доріг, 37 тисяч квадратних
метрів нерухомості. Порівняно з 11 квітня зросла кількість пошкоджених або знищених цивільних об’єктів:
наразі від війни постраждало щонайменше 406 дитсадків, 605 навчальних закладів, 206 медичних закладів,
154 фабрики та підприємства. До списку пошкоджень і руйнувань внаслідок війни входять щонайменше 68
адміністративних будівель, 277 мостів і мостових переходів, 11 військових аеродромів, 17 аеропортів і 2
порти. Також станом на 18 квітня було пошкоджено, знищено або захоплено щонайменше 91 культових та
115 інших культурних споруд97.

За підрахунками Міністерства інфраструктури України, лише вартість ремонтних робіт на 23 тис.
пошкоджених кілометрів доріг загального користування (13% із 170 тис. кілометрів) нині становить 835
млрд грн98. Крім того, вартість 273 зруйнованих мостів і шляхопроводів перевищує 39 млрд грн. Загальна
сума необхідних ремонтів комунальної інфраструктури становить 874 млрд грн . Приватні
домогосподарства подали вже понад 66 тисяч заяв щодо відшкодування пошкодженого чи знищеного
майна, вартість якого ще має бути оцінена, через додаток «Дія». Загальні економічні втрати України від
війни, враховуючи як прямі збитки, розраховані в цьому проєкті, так і непрямі втрати (зниження ВВП,
припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо),
становлять від 564 млрд. дол. доларів США до 600 млрд. дол. США99.

З метою протидії ризику фізичного знищення або військової окупації російською армією, 8 березня Уряд
оголосив програму переміщення стратегічно важливих підприємств у безпечні регіони України. Номінально
до участі в програмі допускалося будь-яке стратегічне підприємство, сфера діяльності якого стосується
виробництва товарів першої необхідності (хліб, інші продукти харчування, одяг тощо), у тому числі
мікропідприємства з 10-20 працівниками100.

Рис. 9. Результати організованого державою переміщення критичних підприємств

Джерело: проєктна команда на основі інформації Мінекономіки
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“Для повноцінного відновлення експорту агропродукції потрібно збільшити пропоскну
здатність дунайські портів та залізничних і автомобільних шляхів на західному кордоні
мінімум в 3 рази”.
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Тим не менш, результати опитування, проведеного дослідницькою компанією «Градус» (показано на
Рис.10), демонструють, що лише 21% малих і мікропідприємств бачать необхідність у релокації або
вважають її можливою через специфіку свого бізнесу. Наші інтерв’ю підтверджують, що релокація в
безпечні регіони України залишається непопулярною серед малих та мікропідприємств104. Основними
скаргами представників бізнесу з прифронтових регіонів є порушення ланцюга постачання, втрата робочої
сили через міграцію споживачів та мобілізацію працівників, руйнування складської інфраструктури поблизу
великих міст (Київ, Харків). Багато малих та мікропідприємств (місцевих магазинів, готелів чи харчових
підприємств) досі не бачать сенсу у переїзді.

Втім, український уряд запустив надзвичайно важливу для економіки воєнного часу програму, яка
допоможе зберегти критично важливі сектори української економіки. Навіть попри те, що результати
опитувань демонструють низьку зацікавленість ММСП у релокації, регіональні державні адміністрації та
державні підприємства (Укрпошта, Укрзалізниця) здебільшого виконують свою роботу якісно та вчасно, що
підтвержують результати наших інтерв’ю. З негативної сторони, процес переміщення бізнесу ускладнився
після того, як перелік заявок був прихований Урядом від обласних адміністрацій з безпекових міркувань:
наразі процес обробки та розподілу заявок здійснюється виключно всередині Мінекономіки. Деякі
респонденти нашого інтерв’ю підтвердили, що це створює інформаційний бар’єр, який ускладнює процес
пошуку доступних місць і субпідрядників у регіонах. Як наслідок, розбіжності між попитом і пропозицією
місць для переїзду, пристосованих для різних підприємств, можуть лише посилюватися.

Респонденти припускають, що внутрішня логістика також може постраждати через брак водіїв і технічних
cпеціалістів105. Експерти ЄБА прогнозують, що попит на технічні кадри як з переміщених, так і з тих
підприємств, що залишилися у постраждалих регіонах, продовжить залишатися високим навіть після
закінчення війни, оскільки такі галузі, як промислове виробництво, будівництво, сільське господарство, IT,
медицина, логістика та роздрібна торгівля, матимуть найшвидший розвиток у процесі майбутньої
відбудови України106.

Рис. 10. Процес релокації в Україні

Джерело: Опитування Gradus
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Як показано на Рис. 9, на кінець березня Мінекономіки України повідомило про 1,164 заяви про
переселення в безпечні зони, з яких 1058 було розглянуто представниками уряду. Однак інформація
свідчить, що на цей момент пропозиція переїзду не є дуже привабливою для власників малого та
мікробізнесу. За даними ЄБА, лише 9,5% підприємств вже здійснили або перебувають у процесі
переміщення закордон, повністю або частково101. Точна кількість внутрішньо переміщених МСП
залишається засекреченою українським урядом, але 12 квітня Прем’єр-міністр України заявив, що понад
250 державних виробничих підприємств уже переведено в інші райони. 121 із них вже повністю
функціонує на новому місці, інші – перебувають у процесі релокації. Ще 430 компаній зі списку досі
чекають на обробку заявки на релокацію102. Пізніше, 17 квітня, представник Мінекономіки України
підтвердив, що понад 338 підприємств вже перемістилися із зон бойових дій у безпечні регіони, і
щонайменше 168 з них вже відновили виробничий процес103.
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1.3.3 РИНОК ПРАЦІ

Через тривалий процес деіндустріалізації до 2020 року найбільша частка українців (58%) стала працювати у
третинному секторі економіки (сфері послуг). Лише близько 17% робочої сили зайнято у первинному
секторі (включаючи сільське господарство та гірничодобувну промисловість), в той час як 19% зайнято у
вторинному секторі (виробництво). З огляду на це, результати опитування незалежної соціологічної
компанії «Рейтинг» від 19 березня 2022 року виглядають цілком логічними: після початку війни майже
половина підприємств, що є насамперед сервісо-орієнтованими, припинили свою діяльність, залишивши
половину українців (53%) без роботи107.

Детальні дані свідчать, що 22% працівників і далі працюють у звичайному режимі, 21% – перейшли на
віддалену або неповний робочий день і лише 2% – знайшли нову роботу. Найвищий рівень неофіційного
безробіття спостерігався серед мешканців сходу країни (74%), молоді до 35 років (60%) та тих, хто виїхав зі
свого місця проживання (66%). Більшість нині зайнятого населення знаходиться в західних областях
України, тоді як на сході лише третина робочої сили залишається зайнятою: інші дві третини працездатних
втратили роботу108. Однак невдовзі після недавнього виведення російських військ з півночі країни ринок
праці почав демонструвати певні позитивні зрушення: нове опитування, проведене групою «Рейтинг»
щодо6 квітня 2022 року свідчить про те, що все більше респондентів почали повертатися до роботи109.
Наразі 58% тих, хто мав роботу до війни, відновили свою роботу (порівняно з 46% у березні). На 7% більше
людей (29%) зазначають, що їхній робочий процес майже відновився, та на 4% більше респондентів (26%)
перейшли на роботу на неповний робочий день або віддалено. Частка людей, які повідомляють, що
втратили роботу через війну, зменшилася з 53% у березні до 41% у квітні110

Рис. 11. Втрати робочої сили в різних галузях економіки, % серед респондентів, березень 2022 р.

Джерело: “Настрої українців та дії під час повномасштабної війни Росії з Україною”, дослідження Gradus та KSE, 
Березень 2022
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КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ:

Логістична система України зазнала значної шкоди як з точки зору руйнування інфраструктури, так і з
точки зору обмеження транспортних можливостей. Блокада українських морських портів завдала
значного удару по українському експорту: зараз залізниця відіграє ключову роль у експорті вантажів і
пасажирських перевезень у країні, чому сприятиме будівництво «сухих портів» та проведення нових
пільгових маршрутів.

Державна програма перевезення підприємств мала помірний успіх: незважаючи на те, що дані свідчать
про схваленння лише 60% заявок на державну матеріально-технічну підтримку, наші респонденти
залишили переважно помірно позитивні відгуки щодо її роботи. Однак опитування бізнесу свідчать про
те, що малі та мікропідприємства виявляють незначний інтерес або зовсім не зацікавлені у наявних
можливостях переміщення, що може або свідчити про провал державних інформаційних кампаній щодо
можливостей по релокації підприємств, або підкреслювати проблеми зміни спеціалізацій МСП
(більшість українських МСП зосереджено у сфері послуг).

https://gradus.app/documents/196/%D0%A1itizensInWar_GradusKSE_31032022_ua_wu6mRyB.pdf
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Це ж опитування також показало, що 48% респондентів, які залишили постійне місце проживання,
переїхали до населеного пункту в межах іншої області України, 27% – до населеного пункту в межах регіону
свого постійного проживання і лише 20% – за кордон112. Серед респондентів, які змінили місце проживання
в межах України , 44% планують залишитися там, де вони зараз, 22% - переїхати далі від епіцентру в межах
України, 15% - переїхати за кордон.

Враховуючи особисте матеріальне становище та невизначену тривалість війни, серед респондентів, які
були змушені покинути свої домівки та жити в безпечнішому місці через війну, 43% готові жити у місцях
тимчасового перебування до одного місяця, 11% – 2 -3 місяці, і тільки 3% - на термін до шести місяців, а 2%
- до року. Попри це, 24% опитаних стверджують, що можуть жити в статусі ВПО стільки, скільки потрібно113.

Опитані нами експерти вважають, що брак ресурсів чи інформаційної підтримки щодо наявності безпечних
місць та доступного житла в безпечних регіонах України є серйозною проблемою для ВПО і є важливим
фактором у процесі прийняття рішення щодо виїзду з країни114. Як можна побачити на Рис. 12, акти
російської військові агресії здійснюються в одних з найбільш густонаселених регіонів України. Під час війни
постраждало 6 із 22 найбільших українських агломерацій, що спричинило значне переміщення ВПО до
інших регіонів країни. Кінцевими пунктами призначення внутрішньої міграції стали західні та центральні
регіони, проте пропозиція наявного орендного житла в Західних областях України є обмеженою. Через те,
що багато людей з прифронтових регіонів не можуть дозволити собі дорожче житло на західній частині
України (в деяких місцях середнє зростання цін на оренду житла становило понад 50%116), їм доводиться
задовольнятися дешевшими варіантами в центральних регіонах117.

Рис. 12. Населення в Україні за регіонами, тис. осіб, 2022 рік

Джерело: Державна служба статистики України, 2022 72
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Альтернативне дослідження, проведене 23 березня 2022 року Київською школою економіки та
соціологічною дослідницькою компанією «Градус»111 визначає, що роздрібна торгівля та промислове
виробництво стали найбільш постраждалими сферами зайнятості під час війни: серед респондентів, які
втратили роботу під час війни, 19% працювало у роздрібній торгівлі та ще 15% - у сфері промисловості
(детальна діаграма відображена на Рис. 11). Найбільш стійкими галузями економіки воєнного часу
виявилися транспортні послуги, зв'язок, освіта, охорона здоров'я та догляд удома. Кількість людей, які
змінили роботу, залишається відносно низькою у обох галузях (2% у березні та 3% у квітні). Частково це
можна пояснити низьким попитом на кваліфікацію внутрішньо переміщених працівників (ВПО), однак їхнє
працевлаштування в тіньовому секторі з міркувань безпеки та економії фінансів виглядає набагато більш
імовірним.
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Дані опитування Gradus підтверджують такі твердження, оскільки серед респондентів лише 23% людей
були змушені покинути свої домівки та жити в безпечному місці за потреби самостійної оплати житла, 41%
проживають там безкоштовно, для 16% оренду приміщення оплачують друзі/знайомі/родичі і 7%
отримують оплату від волонтерських організацій або державних установ119. Така інформація пояснює, чому
більшість людей віддає перевагу внутрішньому переїзду замість еміграції: окрім майже 3-кратної різниці
між кількістю українських біженців і внутрішньо переміщених осіб, дані Ради ООН з прав людини свідчать
про те, що майже 1 млн українців вже повернулися до країни з початку війни.

Вищезгадане опитування Gradus свідчить про те, що 78% респондентів, які переїхали за кордон, мають
намір повернутися в Україну якнайшвидше, і лише 9% мають намір залишитися за кордоном назавжди. Це
робить завдання створення робочих місць надзвичайно важливим для сталого розвитку західних регіонів
України, не в останню чергу - в контексті регіональної інтеграції до спільного ринку ЄС та створення
довготривалої регіональної безпеки в майбутньому.

У регіональних центрах Державної служби зайнятості підтвердили, що однією з основних причин, яка
заважає малому і середньому бізнесу переміщуватись із прифронтових регіонів в безпечні, дійсно може
бути відсутність житла для їхніх працівників. На жаль, більшість будівель, які лишилися у власності Фонду
державного майна України після кількох раундів малої приватизації, перебувають у незадовільному стані, а
тому не можуть бути введені в експлуатацію для цілей розміщення населення або виробництва без
капітального ремонту. З метою протидії такій проблемі, Міністерство розвитку громад та територій України
створило веб-портал, який займається розміщенням оголошень про вільне житло для ВПО, що надається на
волонтерських засадах. Проте через відсутність ефективної маркетингової кампанії портал не користується
широким попитом серед населення, а розподіл житлових ресурсів всередині країни залишається
проблемою навіть для регіонів із надлишком вільних житлових приміщень.

Через відсутність інформаційної кампанії щодо надання доступного житла та можливості для роботи, багато
ВПО не помічають безпечних варіантів у межах країни та вважають за краще емігрувати за кордон. За
оцінками ООН, з 24 лютого Україну вже виїхало понад 5 млн осіб. До цього, за офіційними даними,
протягом 21-23 лютого з окупованих Донецької та Луганської областей України до Російської Федерації було
переміщено 113 тис. осіб. Якщо підрахунки ООН відповідають дійсності, майже 7 мільйонів людей на
території України є ВПО120.

Наші опитування серед різних експертів, бізнес-асоціацій та представників регіональних урядів свідчать про
те, що демографічні втрати вже призвели до дефіциту робочої сили в деяких галузях прифронтових регіонів
(переважно в обробній промисловості, сільському господарстві та будівництві). Навіть в безпечних та
опорних регіонах країни (західні та центральні області) рівень активності ВПО на ринку праці залишається
низьким через загрози масової мобілізації, оскільки багато військовозобов’язаних чоловіків, що є
технічними спеціалістами, підлягають призову до армії, що залишає переміщені підприємства без
кваліфікованих спеціалістів. Така проблема також створює додатковий стимул для нелегальної еміграції з
країни та потенційно може призвести до уповільнення економічного зростання навіть у період
післявоєнного відновлення економіки.

Хоча точних даних про демографічну структуру внутрішніх мігрантів немає, ми маємо підстави
стверджувати, що на відміну від більшості емігрантів, внутрішньо переміщені особи, які залишаються в
країні, поки що не є активною частиною української робочої сили. Хоча дані ООН не поділяють мігрантів за
віковими групами, попри загальну тенденцію до старіння населення в Україні, є підстави підозрювати, що
пул емігрантів складається переважно з молодих поколінь, включаючи жінок і дітей121.
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Згідно з інформацією, наданою найбільшими агентствами нерухомості, попит на орендне житло (квартири)
з подобовою оплатою зріс у всіх безпечних регіонах: найбільше зростання короткострокового попиту
відбулося у Чернівецькій (+916%), Закарпатській (+687%), а також в Хмельницькій (+ 536%) областях.
Цікавим є те, що довгостроковий попит на оренду квартир з можливістю місячної оплати зріс ще більше:
регіонами напруженості є Кіровоградська (+ 1300%), Тернопільська (+ 785%) та Івано-Франківська (+ 670%)
області118. Одним з можливих пояснень цьому може бути зменшення пропозиції орендованих квартир
через еміграцію їхніх власників або вихід нерухомості з офіційного ринку після того, як квартири на
добровільній основі передали родичам чи друзям.

https://prykhystok.gov.ua/find?region=%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC&persons=1&persons_type
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Польща стала найбільшою країною-одержувачем українців, які виїхали за кордон: окрім 500 км
спільного кордону, значним фактором для цього також могли бути мережеві ефекти, адже ще до
початку конфлікту країна приймала до 1 мільйона українських трудових мігрантів122, що зробило її
сприятливою для прийому нового потоку українців. В свою чергу, 2, 4 та 5 країни в переліку –
Румунія, Угорщина та Молдова - виступають в ролі проміжних пунктів для переміщення українців
через відсутність значних можливостей працевлаштування та потужної державної фінансової
підтримки для шукачів притулку у цих країнах123.

Водночас, у межах України загальна кількість ВПО у різних регіонах також різниться суттєво: за даними
обласних державних адміністрацій, наведеними на Рис. 13, Закарпатська та Львівська області стали
прихистком для майже 43% від загальної кількості офіційно зареєстрованих ВПО. Головною проблемою
поточної ситуації є те, що оцінки ООН щодо кількості ВПО в Україні не збігаються з офіційною статистикою
обласних адміністрацій: на противагу 7 мільйонам мігрантів за методологією ООН, обласні державні
адміністрації повідомляють лише про 1,6 мільйона ВПО, офіційно зареєстрованих у їхніх базах даних.
Однією з причин такої відмінності між офіційними та неофіційними цифрами може бути відносно пізнє
спрощення офіційної реєстраційної процедури: за повідомленням Міністра соціальної політики України, на
урядовому порталі «Дія» зареєструвалося лише понад 130 тис. осіб124.

Другим важливим фактором, який може значно впливати на поточну ситуацію, є нелегальна внутрішня та
зовнішня міграція: частина військовозобов'язаних внутрішньо переміщених осіб могла вирішити
переховуватися від призову після введення в країні воєнного стану. Лише незначна кількість з них є
офіційно працевлаштованою, тому не всі з них беруть участі в офіційних оцінках резервів робочої сили. За
даними Державного центру зайнятості у Волинській області, кількість офіційно безробітних в регіоні
скоротилася на 39%: з 18 тис. місячних реєстрацій у березні 2021 року до 11 тис. у березні 2022 року125.
Cеред можливих причин такого явища, зазначених респондентами наших інтерв’ю, – призов до армії та
відсутність високооплачуваних вакансій126.

Це підтверджують дані інших держцентрів зайнятості: суттєва різниця у гендерному розподілі кількості
шукачів роботи відсутня, оскільки більшість ВПО мігрують разом із сім’ями127. Проте у даних регіональних
центрів зайнятості наявні значні розбіжності за віком та кваліфікацією безробітних: 30% осіб, які
звертаються до Державної служби зайнятості у пошуках роботи, є віком до 35 років, і лише 2% з них є
свіжими випускниками ВНЗ. Рівень участі старших поколінь також залишається відносно низьким: лише
15% претендентів перебувають у передпенсійному віці128.
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Рис. 13. Кількість ВПО (ліворуч) та біженців (праворуч)

Джерело: Weekly Economic Monitor, 21.04.2022 (Ukraine Economic Outlook)
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Респонденти наших інтерв’ю стверджують, що заходи підтримки з боку уряду не будуть ефективними в
довгостроковій перспективі, якщо втручання не надасть ВПО нові робочі місця та можливості кар’єрного
зростання. Опитані представники регіональних центрів зайнятості підтвердили, що не мають достатньо
ресурсів (як фінансових, так і людських) для забезпечення достатньої підтримки внутрішньо переміщеним
громадянам України. Крім того, через відсутність широких програм технічного навчання та потужних
інформаційних кампаній молода частина населення України не звертається до послуг центрів. Як приклад,
за даними Волинського обласного центру зайнятості, із 59 тис. ВПО області лише 29 тис. звернулися по
матеріальну допомогу і лише 570 осіб звернулися до центру зайнятості у пошуках вакансій. Водночас попит
на нових спеціалістів у регіоні залишається високим: незаповненими залишаються понад 2 тис. посад
медичного персоналу, багато виробничих підприємств мають проблеми з пошуком спеціалістів із
необхідними технічними навичками. Через брак фінансування за березень регіональному центру
зайнятості вдалося профінансувати перекваліфікацію лише 20 працівників133.

Інформація, надана експертами Європейської Бізнес Асоціації, свідчить про те, що процес відбудови та
реструктуризації української економіки після війни забезпечить тривале зростання попиту на інженерно-
технічних спеціалістів, а також на інших технічних спеціалістів, таких як муляри, зварювальники, продавці,
водії тощо134. З цієї точки зору, державним та приватним агенціям зайнятості необхідна термінова
підтримка та вдосконалення технічної підготовки ВПО, організація та фінансування програм
перекваліфікації (зокрема - для верств населення, що старіють) з метою збільшення частки економічно
активного населення

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ:

Історично прифронтові райони України мали найбільшу щільність населення, містили найбільшу його
частку (зокрема – саме працездатного населення). Через специфіку галузевої структури і структури
зайнятості до початку війни, значна частка людей (40-50%), які були зайняті у третинному секторі
економіки, втратила роботу. Значна частина людей вирішила шукати притулку за кордоном або
переїхати в межах країни. Важко оцінити, який із цих двох варіантів є кращим для більшості населення,
оскільки кількість внутрішньо переміщеного населення (ВПО), що оцінюється українськими обласними
державними адміністраціями та незалежними спостерігачами ООН, значно різниться. Проте на даний
момент вже можна стверджувати, що ВПО не є активними учасниками легального ринку праці тилових
регіонів та не звертаються до Державних центрів зайнятості через відсутність належних стимулів.

ВПЛИВ ВІЙНИ НА 
ЕКОНОМІКУ

Для покращення соціального захисту ВПО Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення майже
1,3 млрд грн з резервного фонду на фінансування допомоги по безробіттю129. Також спрощено процедуру
оформлення матеріальної допомоги: тепер її можна замовити онлайн через веб-портал «Дія» (як заяву про
надання чи поновлення статусу безробітного, так і заяву про призначення чи поновлення допомоги по
безробіттю)130. Крім того, на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 282-П від 12 квітня 2022 року,
Уряд прийняв рішення про виділення з резервного фонду Державного бюджету України 200 млн грн на
виплату компенсацій роботодавцям за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. З точки зору
Уряду, такий механізм має сприяти відновленню економічної активності, підтримці ВПО та запобіганню
безробіттю131.

Втрата робочої сили негативно вплине на майже всі ММСП в Україні, прямо чи опосередковано (внаслідок
зниження внутрішнього попиту на продукти чи послуги)132. Загалом масова міграція негативно впливає на
внутрішнє бізнес-середовище малих та мікропідприємств, які не можуть переорієнтуватися на експорт
через специфіку свого бізнесу (власники ресторанів, кафе чи готелів, фермери, деякі виробники продуктів
харчування тощо). Призов на військову службу (або ухилення від нього) також стимулює подальший відтік
кваліфікованих кадрів: технічних фахівців (механіків, інженерів і механізаторів, водіїв, медиків, ІТ-
спеціалістів), підсилює тінізацію економіки. На жаль, через відсутність демографічної структуризації даних
ООН неможливо інтерпретувати як вік, так і кваліфікацію мігрантів з України.
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2.1 ОГЛЯД СЕКТОРУ ММСБ

Мікро-, малий- і середній бізнес відіграє ключову роль в економіці України, забезпечуючи близько 64%
доданої вартості, 81,5% працівників135. Наразі військові зіткнення відбуваються в 10 регіонах, на які
припадає приблизно 50 відсотків ВВП України (Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька,
Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська області). Оскільки переважна частина
промислових підприємств України була в південно-східній та північно-східній частинах країни, початок
війни негативно вплинув на підприємства майже всіх галузей там.

Малі та мікропідприємства займають найбільшу частку у галузі професійно-адміністративних послуг (21%,
31%), роздрібної торгівлі (20%), будівельної галузі (28%) та нерухомості (51%). Водночас у обробній
промисловості переважають великі підприємства (72%). Тому збитків, завдані обробній промисловості,
зазнали переважно середні та великі підприємства. На підтвердження цієї тези респонденти наших
інтерв’ю стверджують, що легка промисловість (текстильна, швейна, взуттєва) виявилася найбільш стійкою
до кризи через відносно легку переорієнтацію на державні закупівлі (постачання одягу та взуття для
військових).

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ПОТРЕБ МІКРО- І МАЛОГО БІЗНЕСУ

За наявними даними Державної служби статистики України, у 2018 році у прифронтових регіонах України
було розташовано 355 877 підприємств усіх видів. За оцінками, близько 97 777, або 27% з них постраждали
від російського військового вторгнення. 93 141, або 95% з них вважаються малими та
мікропідприємствами136. Точна кількість чи частка підприємств, що залишилися і працюють, невідомі, але
наші інтерв’ю свідчать про те, що Чернігівська та Сумська області постраждали найбільше серед регіонів, які
зараз повністю підконтрольні Україні. За даними, наданими регіональними торгово-промисловими
палатами, через тиждень після звільнення регіонів працювали лише декілька підприємств критичної
інфраструктури. Більше половини ММСП серед членів Європейської Бізнес Асоціації (далі – ЄБА) по всій
Україні припинили або призупинили свою діяльність у воєнний час (57%)137. З малим бізнесом ситуація
схожа. Згідно з опитуванням дослідницької компанії Gradus, близько 39% компаній припинили або
призупинили свою діяльність, а ще 20% майже не працюють138.

Рис. 14. Частка доданої вартості за розміром підприємства (млн грн.) та видом галузі, 2018 р.

Джерело: Державна служба статистики України, Збірник бізнес-статистики в Україні (EU4Business, OECD)
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Рис. 15. Виявлені основні потреби бізнесу, % (можна було вибрати до 3 варіантів)

Джерело: Дослідження компанії Gradus Research

ОЦІНКА ПОТРЕБ 
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Опитування, проведене компанією «Advanter Group», свідчить про те, що загальні прямі втрати МСП за
чотири тижні війни оцінюються на рівні 80 млрд дол. США139. Багато підприємств Донецької, Луганської та
Запорізької областей вже не підлягають переміщенню через окупацію території Російською Федерацією.
Крім того, навіть промислові та харчові підприємства у звільнених областях Сумщини та Чернігівщини
залишаються частково відключеними від ланцюгів постачання через зруйновану або пошкоджену
транспортну інфраструктуру (тимчасові мости, які замінили зруйновані, не дозволяють переміщувати важкі
вантажі).

2.2 КЛЮЧОВІ ПОТРЕБИ ПОСТРАЖДАЛОГО БІЗНЕСУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПЕРЕМІЩЕНІ КОМПАНІЇ)

На основі інтерв’ю та кабінетного дослідження ми можемо зробити висновок, що проблеми, з якими
стикається бізнес, є схожими навіть для різних галузей. Але з огляду на регіональну специфіку,
підприємства в регіонах, де відбувалися або відбуваються бойові дії, часто мають проблеми з доступом до
комунальних і комунікаційних мереж, тому не можуть вести нормальну діяльність. Однак вирішення цих
проблем безпосередньо залежить від безпекової ситуації в регіоні, тому інфраструктурні проблеми не
будуть детально розглянуті в цій доповіді.

Наявний аналіз виділяє проблеми, які є загальними для всіх підприємств, та окрему групу проблем, яка є
притаманною для релокованих підприємств. Рис. 15 ілюструє першу категорію загальних потреб бізнесу,
визначених в опитуванні компанії Gradus Research. Згідно з опитуванням, найважливішими потребами
бізнесу є оборотні кошти, податкові пільги, доступ до інвестиційних ресурсів. Важливо також відзначити
потребу у допомозі при вирішенні митних та регуляторних питань.

https://gradus.app/documents/210/Ukrainian_Business_inWar_2Wave_Report_Gradus_KSE_22042022.pdf
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Крім того, паралельне опитування, проведене Американською торговою палатою, визначило перелік
ключових проблем, показаний на Рис. 16 нижче.

Таким чином, як було зазначено раніше, за результатом аналізу наявних запитів бізнесу в рамках
проведених інтерв’ю, команда проєкту вирішила розділити потреби всіх компаній на три сегменти:
питання, актуальні для всіх компаній; питання, особливо важливі для переміщених компаній; та питання,
актуальні для компаній у деокупованих (зруйнованих прифронтових) регіонах.

Усі компанії:

Пошук нових підрядників | Через втрату постачальників і клієнтів компаніям довелося будувати нові
ланцюги створення вартості. Крім того, були розірвані наявні ланцюжки створення вартості як із
зовнішніми, так і з внутрішніми контрагентами. За словами опитаних експертів140, наразі Європейська
Бізнес Асоціація (EBA) розробляє екстрену платформу для комунікації між субпідрядниками, бізнесом і
споживачами - «Банк другого шансу». Мета платформи – допомогти вирішити проблему пошуку нових
ланцюжків постачання у період воєнного часу.

Бізнес потребує підтримки Уряду у співпраці з міжнародними партнерами: за словами респондентів141,
проблеми виникли не лише через логістичні проблеми, а й через побоювання міжнародних партнерів, що
українські підрядники не зможуть виконати взяті на себе зобов’язання по поставкам.

Рис. 16. Ключові проблеми, які перешкоджають підприємницькій діяльності, згадані респондентами (відповідь на 
запитання: «Якими ви бачите найбільші виклики для Вашої організації після майже 50 днів війни?», % (можна 
обирати декілька опцій))

Джерело: Опитування Американської торгової палати
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https://eba.com.ua/second-chance-bank/?fbclid=IwAR2UuEvUXFBL_iTaT5p085TzqSarKlptJ-VlxwsxSaavjSfTgN062jv66rc
https://chamber.ua/wp-content/uploads/2022/04/AmCham-Ukraine-Survey_UKR.pdf
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Доступ до фінансів | На думку респондентів142, наявність доступних фінансових ресурсів є найбільшою
потребою всіх малих та мікропідприємств. Підприємствам потрібні фінанси для відновлення зруйнованих
активів, підтримки господарської діяльності, модернізації та реструктуризації виробництва. На думку
опитаних експертів143, особливо важливою є потреба в поповненні оборотних коштів. Доступні позики
оборотного капіталу є важливою умовою для виживання багатьох підприємств.

Відповідно до постанови № 312 від 18 березня 2022 року, Уряд розширив програму «Доступні кредити» (5-
7-9%). За новими умовами, будь-який бізнес під час воєнного стану та через місяць після його завершення
зможе отримати позику під 0%. Після завершення пільгового періоду ставка по кредиту становитиме 5%,
також, тепер максимальну суму кредиту було збільшено до 60 млн грн. Отримати позику зможе будь-яка
українська компанія - від мікробізнесу до великого бізнесу, де кінцевими бенефіціарами з часткою
власності у капіталі понад 50% є українці. Термін кредитування за програмою «5-7-9%» буде залежати від
цільового призначення коштів. Позика на реалізацію інвестиційного проєкту та на рефінансування боргу
надається не більше ніж на 5 років. Для фінансування оборотних коштів - на 3 роки. Офіційні джерела
стверджують, що за час дії воєнного стану було видано понад 700 кредитів на загальну суму понад 2,5 млрд
грн144. На думку деяких респондентів145, програма поки не користується популярністю через небажання
банків ризикувати, а також через відсутність відповідних компетенцій у підприємців для подання заявок на
програму.

Зменшення бюрократичного навантаження | Деякі респонденти146 зазначили, що дерегуляція умов
ведення бізнесу є одним із найважливіших заходів для підтримки економічної активності підприємств. За
їхніми словами, бізнес зможе знайти вирішення своїх проблем самостійно, але держава не повинна
перешкоджати цьому різноманітними бюрократичними процедурами. Слід зазначити, що з цих самих
міркувань деякі респонденти позитивно оцінили ті заходи, які вже здійснені державою, особливо щодо
спрощення експортно-імпортних процедур.

Доступ до робочої сили | Через мобілізацію та евакуацію деякі підприємства втратили значну частину своїх
працівників. За словами респондентів147, вирішення цього питання значною мірою залежить від дій
місцевої влади. Так, в одних регіонах місцева влада безпосередньо контактує з підприємцями і допомагає в
бронюванні важливих працівників, а в інших регіонах місцева влада, навпаки, активно підтримує
мобілізацію працівників. Уряд також розпочав програму заохочення працевлаштування внутрішньо
переміщених осіб. За програмою роботодавцям відшкодовується вартість заробітної плати
працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб у розмірі 6,5 тис. грн на кожного такого працівника
протягом двох місяців. Опитані експерти відзначили148, що цю програму необхідно продовжувати для
підтримки подальшого працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Однак більшість експертів
відзначають , що біженці наразі не намагаються знайти роботу і сподіваються незабаром повернутися до
своїх домівок149. Деякі експерти відзначають150, що в першому етапі переселення брали участь лише ті
люди, які мали власне авто для переїзду та фінансові заощадження для життя, але останніми тижнями
більшість внутрішньо переміщених осіб були з найменш захищених верств населення, прибули в безпечні
регіони на евакуаційних поїздах і потребують соціальної допомоги та є більш зацікавленими в можливостях
тимчасового працевлаштування.

Зміни у податковій системі | Уряд ухвалив рішення про надання права на використання спрощеної системи
оподаткування бізнесу з оборотом до 10 млрд грн на період з 1 квітня 2022 року до припинення/скасування
воєнного стану. Ставка єдиного податку для таких «спрощенців» становитиме 2% від обороту без ПДВ.
Однак, за словами респондентів151, бізнес не активно використовує цю ініціативу через бюрократичні
процедури та нерозуміння тривалості такої ініціативи. Тому для подальшої підтримки бізнесу необхідно
провести зрозумілу комунікаційну кампанію та внести додаткові зміни у систему адміністрування податків.

ОЦІНКА ПОТРЕБ 
БІЗНЕСУ
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Релоковані підприємства:

За рішенням Уряду, Мінекономіки України запустило програму тимчасового переміщення підприємств із
постраждалих від війни регіонів. Для компаній, які звертаються до Міністерства, були створені умови для
отримання безкоштовного перевезення матеріальних активів підприємства до місця тимчасової дислокації.
Згідно з описом програми компанії отримують:

1. допомогу, яку буде надано у виборі відповідних виробничих майданчиків;

2. переміщення та розселення персоналу;

3. підбір працівників на місці дислокації після переїзду.

Проблеми, з якими стикаються підприємці, які вирішили скористатися програмою та перенести свій бізнес
до безпечних регіонів, описані нижче.

Транспортування | Першою проблемою, з якою стикаються компанії, які бажають перенести виробництво,
є пошук транспортних засобів для переміщення. Респонденти зазначили152, що компанії наважуються на
переїзд лише тоді, коли ситуація з безпекою критична, і відповідно переїзд важко організувати через
неможливість знайти водіїв, які готові вивести обладнання підприємства з під обстрілів. Для компаній, які
заздалегідь прийняли таке рішення, є спеціальні програми від Укрзалізниці та Укрпошти153. Однак, за
словами респондента , який здійснив переїзд, ці варіанти доступні не завжди, оскільки Укрзалізниця
вимагає транспортування обладнання до найближчої залізничної станції, розвантаження та доставки на
нові виробничі майданчики, (чотири пересадки замість двох). Стосовно Укрпошти респонденти зазначають,
що компанія надає свої послуги на платній основі за ціною, яка в рази вища, ніж у приватних компаній. Ще
одна проблема – брак людей для перенесення вантажів на місцях. Окрім цих зауважень, усі інші
респонденти позитивно оцінили зусилля держави з організації цього етапу переїзду.

Виробничі майданчики | З огляду на те, що кожне виробництво має свою специфіку, підприємства
пред’являють особливі вимоги до виробничих майданчиків. Знайти виробничі майданчики – непросте
завдання, але, за словами респондентів154, влада та місцева влада активно допомагають компаніям у
цьому процесі. Зокрема, Фонд держмайна та Укрзалізниця надають свої невикористані виробничі площі та
приміщення для потреб релокованого бізнесу. Місцева влада також активно співпрацює з підприємцями у
процесі пошуку вільних приміщень. За твердженнями опитаних представників бізнесу155, існують окремі
випадки спекуляцій на ціні оренди промислових площ, але більшість орендодавців пропонують вигідні
умови для переміщених підприємств.

Переміщення працівників | За словами респондентів156, найбільшою проблемою при переїзді
підприємства є переселення працівників. Місцева влада активно допомагає бізнесу знайти місце для
переселення співробітників, але через активний наплив внутрішньо переміщених осіб відчувається дефіцит
житла. Зазвичай працівники підприємства розміщуються в порожніх школах або дитячих садках.
Респонденти157 сподіваються, що будівництво модульних будинків допоможе вирішити цю проблему.
Також представники бізнесу відзначають, що здебільшого їм вдалося врятувати своїх працівників і далі
виплачувати їм заробітну плату (але часто меншу та залежно від поточного робочого навантаження)158.
Таким чином, потреба в пошуку нових працівників не є гострою, особливо для ММСП.

Фінансування для відновлення функціонування | За твердженнями опитаних159, значна частина бізнесу,
який бажає переїхати, не має достатніх резервів фінансових ресурсів, щоб почати виробництво після
переїзду. Для вирішення цих питань деякі органи місцевого самоврядування видають гранти на переїзд у
свої регіони (Львівська ОДА), а грантові проєкти переформатовують під свої програми допомоги (один
респондент зазначив, що отримав грант від USAID160). Однак наявні програми підтримки не є масштабними
і не охоплюють існуючих проблем бізнесу. Тому переміщений бізнес потребує додаткових інструментів
фінансування.

ОЦІНКА ПОТРЕБ 
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https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3e766cf9-f3ca-4121-8679-e4853640a99a&title=ProgramaRelokatsiiPidprimstv
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Пошук нових підрядників | Для переміщених підприємств ця проблема є більш гострою, ніж для
підприємств, які й далі працюють у безпечних районах. Опитані експерти зазначили161, що перед переїздом
необхідно надати компаніям консультаційну допомогу, щоб визначити проблеми та можливості пошуку
необхідних підрядників у місці призначення переїзду.

Специфічні потреби підприємств на територіях, які були пошкоджені/зруйновані:

Відновлення ключової інфраструктури | Найбільш суттєвою проблемою для відновлення основної
діяльності підприємств є ремонт комунікаційних мереж, які були пошкоджені внаслідок ведення бойових
дій (переважно електро- та водопостачання)162. Однак, на думку респондентів, місцева влада вирішує ці
проблеми досить ефективно – в місцях, де проблема залишається, усе залежить виключно від терміну
закінчення бойових дій163.

Розмінування територій для відновлення підприємницької діяльності| Ще однією специфічною
проблемою звільнених регіонів є розмінування164. Розмінування відбувається відповідно до можливостей
спеціальних державних служб, бізнес не може вплинути на цей процес.

Фінансування відновлення підприємницької діяльності | Потреба відновлення зруйнованої промислової
інфраструктури та заміни втраченого (знищеного та викраденого) обладнання та інвентарю становить іншу
вагому проблему прифронтових регіонів165. Для відновлення втраченої інфраструктури, обладнання та
інвентарю підприємствам потрібні спеціальні фінансові інструменти.

Найм нових працівників замість призваних до армії або релокованих до інших регіонів| Загалом
респонденти відзначали, що більшість працівників на підприємствах було збережено, але неодноразово
підкреслювали, що значній частині співробітників загрожує мобілізація (чоловіки), що ускладнює
організацію виробничих процесів166. Більше того, частина працівників прийняла рішення переїхати до
безпечніших регіонів, що також негативно вплинуло на робочі процеси167.

ОЦІНКА ПОТРЕБ 
БІЗНЕСУ
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3.1 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Для вирішення виявлених проблем командою проєкту було розроблено
набір рекомендацій на основі кабінетного дослідження та пропозицій опитаних зацікавлених сторін.
Матриця відповідності виявлених проблем і запропонованих рішень доступна на Рис. 17 нижче.

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підтримка найбільш постраждалих компаній | Існує кілька ключових запитів на підтримку ММСБ, які було
зазначено декількома з опитаних представників бізнесу з найбільш постраждалих районів прифронтових
регіонів України168. Переважно, потреби полягають у забезпеченні фінансування, допомоги з придбанням
зруйнованого обладнання169, а також підключенням до комунікаційних мереж (електрика, водопостачання,
теплопостачання, мобільна мережа тощо)

Рекомендація для Уряду: забезпечити безпечний доступ (у тому числі розмінування) до основної
інфраструктури та комунікацій як першочергове завдання з відбудови деокупованих територій.

Рекомендація для партнерів з розвитку: надати цільові фінансові інструменти для перезапуску
підприємницької діяльності на територіях, які безпосередньо постраждали від війни.

ВИЗНАЧЕНІ ПРОБЛЕМИ ПРОПОНОВАНІ РІШЕННЯ

• Пошук нових контрагентів

• Транспортні питання

• Питання пошуку виробничих площ

• Доступ до фінансових ресурсів

• Фінансування для відновлення 
діяльності

• Переміщення працівників

• Транспортні питання

• Питання пошуку виробничих площ

• Зменшення бюрократичного 
навантаження

• Пошук нових контрагентів

• Зменшення бюрократичного 
навантаження

• Доступ до робочої сили

Комунікаційно-
аналітична 
підтримка 
бізнесу

Розширений 
доступ до 
фінансування

Просування 
експорту

Стимулювання 
зайнятості

ПРОПОНОВАНІ ПРОЄКТИ

ПРОЄКТ 1: Створення
виробничих кластерів на заході
України

ПРОЄКТ 2: Допомога з
переїздом на захід України

ПРОЄКТ 4: Сприяння
перепідготовці ВПО

ПРОЄКТ 5: Будівництво
модульної житла для ВПО

ПРОЄКТ 3: Підтримка
українських ММСП у виході на
нові ринки

• Переміщення працівників

Рисунок 17. Матриця відповідності виявлених проблем і запропонованих рішень

Джерело: Проєктна команда

РЕКОМЕНДАЦІЇ
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Комунікаційна та аналітична підтримка бізнесу | Багато підприємств не можуть адаптуватися до поточної
ситуації через брак достовірної інформації. Зокрема, підприємцям потрібна допомога у пошуку підрядників
для заміни втрачених постачальників. Частина респондентів170 з урядових агенцій повідомила, що до них
звертаються підприємства з проханням надати інформацію про можливість продажу своїх товарів в інших
регіонах. Також підприємцям потрібна допомога у пошуку покупців як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках (рекомендації наведені нижче). Ця допомога особливо актуальна для релокованих
компаній. Один з опитаних респондентів зазначав171, що швидка оцінка ефекту переміщення допоможе
багатьом підприємствам проводити більш успішну релокацію. Така оцінка може включати аналіз наявних
постачальників у цільовому регіоні, пошук виробничих площ, що відповідають наявним потребам, та аналіз
можливих ринків збуту. Респонденти172 також відзначили, що деякі компанії не використовують наявні
програми, оскільки не знають про їх існування або не розуміють механізм їхньої роботи173.

Рекомендації для Уряду: запровадити спрощену (електронну) процедуру подання фінансової та податкової
звітності, скасувати непотрібні бюрократичні процедури (зокрема акти виконаних робіт, відсутні у МСФЗ,
але зараз є частиною обов’язкової фінансової звітності в Україні)174; запровадити безперервне публікування
статистичних даних щодо економічної ситуації в різних регіонах України (на закритій або відкритій
платформі); запустити інструменти підтримки комунікації між підприємствами для поліпшення пошуку
нових підрядників; організувати прозору онлайн-платформу для переміщення (нестратегічних) підприємств
у безпечні регіони з метою уникнення розбіжностей між попитом та пропозицією на приміщення для
переїзду.

Рекомендації для партнерів з розвитку: надання грантів для покриття послуг консультантів з пошуку
нових підрядників, фінансування вищезгаданих ініціатив Уряду, організація регіональних форумів для
переміщених підприємств.

Розширити доступ до фінансування | Згідно з результатами дослідження, отримання доступного
фінансування залишається однією з найбільших потреб бізнесу. Зокрема, в опитуванні «Градус» понад 50%
респондентів заявили про необхідність поповнення оборотних коштів175. З цієї причини, Уряду варто
розширювати наявні програми. Зокрема, за рахунок грантової допомоги, кредитних гарантій, компенсації
відсотків. Респонденти відзначають176, що засобом підтримки найбільш постраждалих секторів та регіонів
мають бути різноманітні фінансові інструменти. Як приклад, додаткові кредитні гарантії були надані
компаніям з найбільш постраждалих секторів та регіонів. Особливу проблему з доступом до фінансів мають
релоковані підприємства. Зокрема, вони потребують фінансування для транспортування, переміщення
працівників, оренди нових виробничих площ та запуску виробництва на новій території. Крім того,
важливим є захист підприємств-боржників, які не в змозі повернути свої кредити (можливі заходи можуть
включати заборону конфіскації майна, надання відстрочки по кредитах, тощо). За твердженнями
респондентів, міжнародні донори вже запускають нові грантові компанії для постраждалих компаній, проте
їх розмір залишається занадто малим177.

Рекомендації для Уряду: розширення діючих кредитних програм, зокрема, розширення надання
кредитних гарантій (залучення міжнародних партнерів до реалізації цих програм), та програм компенсації
процентних ставок та запровадження інших програм пільгового кредитування. Запуск додаткових програм
підтримки переміщених підприємств.

Рекомендації для партнерів з розвитку: відкриття нових грантових програм, зокрема для охоплення
консультаційних послуг, які допоможуть бізнесу формувати заявки на діючі кредитні програми, запуск
комунікаційних компаній для поширення інформації про наявні можливості та коротких інструкцій щодо їх
використання, а також допомога з розміщенням для переміщених працівників.

Просування експорту | Враховуючи значне падіння попиту в середині країни, розширення експорту та вихід
на нові ринки є важливою умовою виживання для багатьох підприємств. Важливою стає роль української
економічної дипломатії: зокрема, на неї покладатиметься задача щодо проведення переговорів по
скасуванню усіх тарифних і нетарифних бар’єрів для українських товарів та послуг, просування української
продукції за рахунок проведення виставок, узгодження з торговими мережами питання створення
спеціальних полиць для українських товарів, тощо. Окремим напрямком є допомога у пошуку партнерів
для українських компаній. Незважаючи на значне спрощення митних процедур, українські експортери
гостро потребують допомоги в отриманні необхідної сертифікації. Також деякі респонденти відзначили
можливість просування ідеї заміни російських товарів на вироблені в Україні аналоги178.

https://ces.org.ua/en/ukrainian-economic-recovery-tracker/
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Крім вищезазначених ініціатив, необхідно передбачити альтернативні логістичні маршрути для збуту
продукції. Зокрема варто сприяти експорту українських товарів через морські порти Гданськ і Констанца,
збільшити кількість та пропускну здатність автомобільних КПП до країн ЄС, збільшити пропускну
спроможність залізничних вантажних шляхів до Європи, а також забезпечити додаткові можливості для
постачання вагонів колії 1435 мм замість 1570 мм. Респонденти також відзначили важливість будівництва
мультимодальних терміналів поблизу західних кордонів179.

Рекомендації для Уряду: ведення переговорів з іншими урядами щодо покращення умов для українських
експортерів (зокрема з керівництвом Польщі та Румунії щодо максимального просування українського
експорту через порти Гданськ та Констанца), розширення програм експортно-кредитних агентств, подальше
спрощення митних процедур, впровадження інфраструктурних проєктів для збільшення пропускної
спроможності залізниць та автомобільних доріг до країн ЄС; прискорена процедура приєднання України до
Рамкової угоди ОЕСР щодо рекомендації з офіційної підтримкки експортно-кредитних агентств на пільгових
умовах а та лобіювання прискореного приєднання України до Угоди ACAA з ЄС.

Рекомендації для партнерів з розвитку: надання грантів на послуги консультантів в рамках допомоги,
допомоги в проходженні сертифікації та ліцензування; фінансування експортоорієнтованих заходів для
українських підприємств; покращення доступу до глобальних платформ електронної комерції для
українських експортоорієнтованих ММСП; організація заходів, присвячених просуванню наявних
українських підприємств, запуску веб-платформ або проведенню рекламних кампаній, які допоможуть
замінити російські товари українськими на ринках інших країн.

Стимулювання зайнятості | Заходи з підтримки зайнятості поділяються на три види: збереження поточної
зайнятості, сприяння працевлаштуванню ВПО та сприяння самозайнятості. Для збереження поточної
зайнятості необхідно зробити систему резервування працівників більш ефективною, а також зменшити
податкове навантаження на фонд заробітної плати. З метою стимулювання працевлаштування ВПО
необхідно продовжити та розширити програму матеріального заохочення їх працевлаштування, а також
реформувати трудове законодавство в напрямку дерегуляції офіційних трудових відносин.

Дерегуляція трудових відносин може включати: забезпечення гнучкості умов укладання трудового
договору, у тому числі на визначений термін («гіг-контракти»); оптимізацію процедури припинення
трудових відносин; усунення необхідності ведення застарілої документації щодо визначення типу
виконаних робіт, порядку надання відпусток працівникам тощо. Ці ініціативи підуть на користь
роботодавцям (з точки зору зменшення ресурсів, необхідних для ведення непотрібної документації,
більшої гнучкості при прийнятті на роботу персоналу тощо) та працівникам (в умовах більш гнучких
контрактів, які можна було б краще адаптувати до потреб працівників). Також спрощені процедури
стимулюватимуть роботодавців офіційно наймати людей, що буде вигідно для працівників, оскільки
забезпечить законодавчий захист їхніх трудових відносин.

Респонденти також відзначили необхідність впровадження програм перепідготовки ВПО для прискорення
процесу їх працевлаштування180.

Рекомендації для Уряду: продовження та розширення наявних програм підтримки зайнятості,
реформування сфери самозайнятості, реформування трудового законодавства (прийняття нового
Трудового кодексу, який дерегулює сферу) та системи оподаткування праці. Кампанія з популяризації
наявної Всеукраїнської платформи житлових можливостей для ВПО «Прихисток» . Внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин (зокрема , законопроєкт №5388 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин» від 16.04.2022
р.).

Рекомендації для партнерів з розвитку: консультативна та фінансова підтримка уряду у впровадженні
вищезгаданих реформ, надання грантів на працевлаштування ВПО.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=tad/pg(2021)6
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=en-GB&id=ab43d8de-5443-43ac-a1ac-87e0cb2ccf4a&title=ReferenceConcerningTheAgreementOnConformityAssessmentAndAcceptanceOfIndustrialProducts-asaa-industrialVisafreeRegime-
https://prykhystok.gov.ua/find?region=%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC&persons=1&persons_type=
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БІЗНЕСУ
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ВПЛИВ ВІЙНИ НА 
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ДОДАТКИ

ОПИС ПРОЄКТУ

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії значна кількість підприємств зазнала прямих втрат від
тривалих бойових дій, що призвели до знищення обладнання, складських приміщень, виробничих ліній,
комунікаційних мереж, замінованих територій підприємств тощо. Проєкт спрямований на допомогу
найбільш постраждалим підприємствам у відновленні виробництва на нещодавно деокупованих
територіях шляхом забезпечення їх засобами виробництва. Програма підтримки спрямована на регіони, що
постраждали від війни, але контролюються українським урядом (насамперед, північ країни).

МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

• Оцінювання найбільш постраждалих галузей регіону на рівні громад (потенційно: сільське господарство,
лісове господарство, лісозаготівля (галузі, які не можуть підлягати переміщенню) та інші);

• Розроблення фінансових інструментів відповідно до потреб визначених секторів спільно з
представниками місцевої влади та фінансових установ (кредити, розстрочки, програми лізингу тощо);

• Зустрічі та перемовини з представниками бізнесу щодо цільових напрямків використання нових
фінансових інструментів, збирання заявок від бізнесу разом із фінансовими установами-партнерами;

• Складання короткого списку заявників та надання підтримки у вирішенні юридичних питань (угоди з
фінансовими установами, підготовка позовів та відшкодування збитків до відновлення виробничого
процесу);

• Надання підтримки в придбанні необхідного обладнання/підключення до інфраструктурних мереж
(якщо можливо, наявні програми підтримки можуть бути скориговані для кращого задоволення потреб).

3.2.1 ПОТЕНЦІЙНІ ПРОЄКТИ | Адресна підтримка ММСП
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3.2.1 ПОТЕНЦІЙНІ ПРОЄКТИ | Створення промислових кластерів на заході України

SUMMARY APPROACH
BUSINESS NEEDS 

ASSESSMENT
RECOMMENDATIONS

IMPACT OF WAR ON 
ECONOMY

ANNEXES

ОПИС ПРОЄКТУ

В результаті повномасштабного російського вторгнення було порушено багато ланцюжків створення
вартості, що знизило продуктивність виробництва і скоротило випуск багатьох промислових підприємств у
різних секторах. Пропоноване рішення полягає у наданні консалтингових послуг для виробників з різних
ланцюгів створення вартості з акцентом на підвищення їх ефективності. Проєкт спрямований на допомогу
місцевій владі у створенні виробничих кластерів, які об’єднують як переміщений, так і місцевий бізнес у
своїх населених пунктах. Це може включати як горизонтальну (виробники однакових або подібних товарів),
так і вертикальну (виробники на різних стадіях ланцюга створення вартості) інтеграцію та співпрацю.
Консультаційна допомога може надаватися як підприємствам у відносно безпечних регіонах (захід та
частково центр України), так і в регіонах, які сильно постраждали від бойових дій і потребують підтримки
при відновленні.

МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

• Спільно з місцевою владою визначення потенційних «якорних» секторів для створення кластерів
(агропромисловий сектор, харчова та легка промисловість, деревообробка, тощо);

• Визначення ділянок/приміщень для розміщення виробничих кластерів (за потреби);

• Розробка ціннісних пропозицій для потенційних учасників кластеру, залучення до кластерів підприємств
(як місцевих, так і переміщених);

• Надання підтримки у вирішенні юридичних питань (укладання угод між учасниками кластеру);

• Підтримка учасників кластеру в організації спільного постачання сировини (визначення потенційних
постачальників, допомога з укладенням контрактів) - може забезпечуватись за допомогою ваучерів на
консультаційні послуги;

• Підтримка учасників кластеру в організації спільних продажів (на внутрішньому ринку чи при виході на
зовнішні ринки (див. Проєкт 3) - може бути здійснена за допомогою ваучерів на консультаційні послуги.
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3.2.2 ПОТЕНЦІЙНІ ПРОЄКТИ | Допомога з релокацією підприємств на захід України

SUMMARY APPROACH
BUSINESS NEEDS 

ASSESSMENT
RECOMMENDATIONS

IMPACT OF WAR ON 
ECONOMY

ANNEXES

ОПИС ПРОЄКТУ

Через військові дії в деяких регіонах багато українських підприємств вирішили перенести свої виробничі
потужності у відносно безпечні райони. У той час як Уряд України ефективно допомагає цим виробникам у
визначенні відповідних ділянок/приміщень, багато підприємств стикаються з фінансовими труднощами під
час транспортування сво вого обладнання, а також з відсутністю знань про можливості реорганізації своєї
діяльності. Таким чином, проєкт буде спрямований на забезпечення ММСП фінансовими інструментами
для релокації, зокрема: (1) малими грантами на фінансування транспортних послуг та (2) ваучерами на
отримання консалтингових послуг.

МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

• Малі гранти на релокацію:
o Розробка грантової програми, оброння критеріїв підтримки бізнесу (мале або середнє підприємство,

наявність місця для релокації тощо);
o Запуск відкритого конкурсу (у співпраці з Мінекономіки України, яке збирає заявки на державну

підтримку з переїздом);
o Відбір підприємств, які підпадають під критерії надання різних грантів для мікро (до 5,000 доларів

США) та малого (до 20,000 доларів США) бізнесу. (потенційна вартість грантів визначатиметься за
результатом інтерв'ю з бізнесом).

• Ваучери на консалтингові послуги:
o Визначення видів консультативної підтримки, яка може надаватися за ваучерами (наприклад,

розробка бізнес-планів переміщення підприємств, пошук постачальників і клієнтів тощо)
o Відбір та акредитація консультантів, які будуть надавати консультаційні послуги;
o Запуск відкритого конкурсу (у співпраці з Мінекономіки України);
o Відбір підприємств, які підпадають під критерії надання допомоги у вигляді різних ваучерів для

мікро (до 3000 дол. США) та малих (до 20 000 дол. США) підприємств (потенційна вартість ваучерів
визначатиметься за результатами інтерв’ю з підприємцями; остаточні витрати залежатимуть від
типу наданих послуг).

Проєкт має бути зосереджений на підприємствах з найбільш постраждалих секторів економіки, які 1)
можуть порівняно легко відновити виробничий процес, 2) створюють робочі місця для ВПО з різними
навичками, 3) можуть відносно швидко збільшувати випуск для задоволення попиту. Орієнтовно,
учасниками можуть бути: малі підприємства легкої промисловості, сільського господарства, галузі
гостинності, інформаційно-комунікаційних технологій, транспорту та суміжних сфер.
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3.2.3 ПОТЕНЦІЙНІ ПРОЄКТИ | Підтримка українських МСП при виході на нові ринки

SUMMARY APPROACH
BUSINESS NEEDS 

ASSESSMENT
RECOMMENDATIONS

IMPACT OF WAR ON 
ECONOMY

ANNEXES

ОПИС ПРОЄКТУ

Підтримка українського експорту є важливою ініціативою, оскільки вона може сприяти збільшенню доходів
українських виробників та збільшенню припливу валюти в українську економіку. Питання стає ще більш
актуальним, оскільки багато країн (США, ЄС) скасовують митні тарифи та спрощують митні процедури для
українського експорту. Метою проєкту є надання підтримки при виході на ринки ЄС малому та середньому
бізнесу (послуги з вибору ринку, розробки експортної стратегії, пошуку партнерів, отримання сертифікації,
тощо) за допомогою ваучерів на отримання консалтингових послуг.

МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

• Проведення аналізу кон’юнктури ринків ЄС (з урахуванням можливого скасування всіх митних зборів для
українських виробників) для визначення ніш, які може заповнити український бізнес;

• Формування остаточного переліку товарів, які будуть просуватися в рамках ініціативи, та узгодження
переліку з Мінекономіки України для уникнення дефіциту товарів на внутрішньому ринку;

• Визначення типів консультаційної підтримки, яка може надаватися за ваучерами (наприклад, вибір
ринку, розробка експортної стратегії, пошук партнерів, підтримка з сертифікацією);

• Відбір та акредитація консультантів, які надаватимуть консультаційні послуги (для різних типів послуг
мають бути обрані різні консультанти);

• Запуск відкритого конкурсу та оброблення заявок;

• Вибір підприємств для надання підтримки у вигляді різних ваучерів для мікро- (до 5 000 дол. США) та
малого (до 20 000 дол. США) бізнесу (остаточний розмір ваучерного фінансування базуватиметься на
основі інтерв’ю з підприємствами, хоча кінцеві витрати залежатимуть від типу придбаних послуг).

Основна увага проєкту має бути зосереджена на підприємствах з галузей з найбільшим експортним
потенціалом, які мають бути визначені за відповідністю кільком критеріям, таким як: наявність
попереднього досвіду експорту, наявність ринків збуту, наявність необхідної документації, що підтверджує
відповідність товару вимогам ринку експорту, ліцензій, дозволів або можливість їх
підготувати/отримати/оформити тощо.
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3.2.4 ПОТЕНЦІЙНІ ПРОЄКТИ| Сприяння перекваліфікації ВПО

SUMMARY APPROACH
BUSINESS NEEDS 

ASSESSMENT
RECOMMENDATIONS

IMPACT OF WAR ON 
ECONOMY

ANNEXES

ОПИС ПРОЄКТУ

Внаслідок російського вторгнення близько 17,5% українців були змушені змінити своє місце проживання
всередині країни. У багатьох випадках ці люди мігрували в регіони з абсолютно іншою структурою
економіки і, отже, можуть відчувати значні труднощі з пошуком роботи. Проєкт спрямований на допомогу
місцевим державним центрам зайнятості у запуску ефективних програм перепідготовки для ВПО, які
переїхали на захід України, з метою надання допомоги у їх працевлаштуванні у новому місці проживання.

МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

• Визначення місцевих громад з найбільшим притоком ВПО, вивчення навичок цих ВПО, створення
типових профілів ВПО;

• Вивчення галузевого ландшафту в місцевих громадах з найбільшим притоком ВПО визначення
секторів/підприємств, у яких можливе додаткове працевлаштування;

• Вивчення внутрішніх можливостей місцевих державних центрів зайнятості, доступних програм
перепідготовки;

• Виявлення потреби в нових/скоригованих навчальних програмах у державних центрах зайнятості;

• Визначення фахівців з приватного сектора, які можуть сприяти перепідготовці ВПО (представників
потенційних роботодавців);

• Організація та запуск нових програм перепідготовки, розгортання комунікаційної кампанії для залучення
ВПО до участі в програмах;

• Постійний моніторинг ефективності новостворених/скоригованих програм (частка повторно
працевлаштованих ВПО, перевірка якості набутих навичок, тощо).

Основна увага проєкту має бути зосереджена на програмах, які зможуть забезпечити швидке набуття
потрібної кваліфікації її учасниками.
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3.2.5 ПОТЕНЦІЙНІ ПРОЄКТИ| Розміщення модульних будинків для ВПО

SUMMARY APPROACH
BUSINESS NEEDS 

ASSESSMENT
RECOMMENDATIONS

IMPACT OF WAR ON 
ECONOMY

ANNEXES

ОПИС ПРОЄКТУ

Оскільки від початку війни понад 7,7 млн українців були змушені стати внутрішньо переміщеними особами
(переважно на захід України), розміщення цих осіб стало серйозною проблемою для місцевих громад. Ідея
проєкту – надання допомоги органам місцевого самоврядування з організацією проживання внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) на захід України, особливо для тих ВПО, які вже працюють на
релокованих/місцевих підприємствах.

МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

• Вивчення передового досвіду в сфері забезпечення житлом ВПО (в світі та в Україні), визначення
найбільш ефективних підходів та інструментів;

• Визначення попиту на житло в громадах на заході України спільно з місцевою владою (виявлення
кількості ВПО у громаді/сусідніх громадах, які потребують підтримки з житлом, вивчення ситуації з
працевлаштуванням ВПО, визначення ключових підприємств, де працюють ВПО);

• Визначення потенційних майданчиків для збирання/розміщення модульних будинків для ВПО;

• Розрахунок обсягуінвестицій, необхідних для встановлення модульного будинку;

• Визначення потенційних постачальників послуг;

• Структурування інвестиційних проєктів, визначення частки фінансування, яка може бути покрита
місцевими/обласними органами влади, залучення приватних коштів (наприклад, від підприємств, на
яких працюватимуть ВПО), залучення донорського фінансування;

• Підтримка органів місцевого самоврядування в правовій організації процесу.
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ДОДАТОК 1. ПЕРЕЛІК ПРОВЕДЕНИХ ІНТЕРВ’Ю

Ім’я Прізвище Організація Посада

Державні установи

Ігор Дядюра Мінекономіки Укрїни
Заступник Міністра економіки України з питань
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації

Олександр Палазов Мінекономіки України
Директор Департаменту регуляторної політики та 
підприємництва

Іван Лукеря
Міністерство розвитку громад та 
територій України

Заступник Міністра розвитку громад та територій
України

Олексій Бахтиров
Команда Підтримки Реформ
Мінекономіки України

Проєктний менеджер

Ольга Гвоздьова
Офіс з розвитку підприємництва та 
експорту

Радник директора

Тарас Семенюк Волинський обласний центр зайнятості Заступник директора

Місцеві органи влади

Орест Гринів Львівська ОДА
Начальник відділу підприємництва, промисловості
та інвестиційної політики

Валентин Волошин
Агентство регіонального розвитку
«Закарпаття»

Проєктний менеджер

Ігор Пусклунець Надвірнянська Громада
Заступник міського голови з питань фінансово-
економічного та соціального розвитку

Сергій Бостан Чернівецька міська рада Начальник відділу розвитку

Організації з підтримки бізнесу

Микола Рудя Київська торгово-промислова палата Начальник відділу ділового співробітництва

Андрій Єрашов Спілка Українських Підприємців Начальник аналітичного відділу

Андрій Длігач Board Засновник

Лариса Циган
Чернігівська регіональна торгово-
промислова палата

Віце-президент

Світлана Колодяжина
Сумська обласна торгово-промислова
палата

Спеціаліст з правового забезпечення підприємців, 
начальник відділу

Володимир Коруд
Львівська обласна торгово-промислова
палата

Віце-президент

Арсен Дідур Союз молочних підприємств України Виконавчий директор

Андрій Глущенко ГМК Центр Аналітик

Сергій Вовк Центр транспортних стратегій Директор

Роман Сластьон Український клуб аграрного бізнесу Директор

Олена Еро Європейська бізнес асоціація
Керівник проєкту з підтримки малого та 
середнього бізнесу "Unlimit Ukraine"

Бізнес

Ярослав Лисак Невердарк Директор (Виробництво побутових товарів)

Євгеній Рикун Аграрна фірма "Юлія« (Черкаська обл.) Директор (Агро)

Андрій Кісельов Техностайл-про
Директор (Роздрібна торгівля, виробництво
меблів)

Олександр Грабовський Мобіпринт Власник (Виробництво брендованих товарів)

Володимир Осмолович
Аграрна фірма (Чернігівська, Сумська 
обл.)

Директор (Агро) 

Олексій Соболєв ЛанАгроПрод (Чернігівська обл.)
Олексій Соболєв ЛанАгроПрод Голова відділу
виробництва м'яса (Агро)

ДОДАТКИ
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ДОДАТОК 2. ОПИТУВАЛЬНИК

Питання Цільова група

I. Діяльність ММCП та загальна економічна ситуація

• Які зміни відбулися в ланцюгах постачання з початку 
війни? 

• Як це впливає: на український бізнес, імпорт, 
економіку в цілому?

• Які конкретні зміни відбуваються в різних регіонах?
• Які конкретні зміни відбуваються в різних галузях

економіки?

Представники бізнесу, спілок підприємців, 
Мінекономіки, управлінь економіки ОДА

• Як війна вплинула на логістику всередині країни та її
коригування з точки зору часу доставки, способу 
транспортування, визначених нових маршрутів
тощо?

Представники бізнесу, спілок підприємців, міністерств, 
управлінь економіки ОДА

• Як фінансова система реагує на кризу? 
• Чи відбулося скорочення фінансових продуктів для 

ММП, включаючи кредити, погіршення умов 
кредитування, підвищення процентних ставок тощо?

Представники бізнесу, спілок підприємців, 
Мінекономіки, управлінь економіки ОДА

• Які галузі найбільше постраждали від війни (не 
виробляються і не продаються товари та послуги)?

• В яких регіонах спостерігається така ситуація?
• Чи призвело це до дефіциту окремих товарів і 

продуктів?

Представники бізнесу, спілок підприємців,  міністерств, 
управлінь економіки ОДА

• Які галузі втратили найбільше робочої сили?
• Які заходи вживає бізнес, щоб підтримати свою 

робочу силу? Які заходи вживає держава, щоб
пом’якшити масові звільнення?

Представники бізнесу, спілок підприємців,
міністерств, управлінь економіки ОДА, Державної
служби зайнятості та регіональних центрів зайнятості

• Чи є додатковий запас робочої сили від внутрішньо
переміщених осіб?

• Якими навичками в основному володіють
внутрішньо переміщені особи? Чи є достатній попит 
на цю додаткову робочу силу?

Представники Державної служби зайнятості та 
регіональних центрів зайнятості (із відносно безпечних
регіонів)

II. Потреби бізнесу для продовження / перезапуску діяльності

• Які основні потреби існуючих мікро- та малих
підприємств у регіонах, де ситуація щодо безпеки
відносно стабільна?

• Які галузі економіки мають бути у фокусі держави?

Представники бізнесу, спілок підприємців (з відносно 
стабільних регіонів), міністерств, управлінь економіки 
ОДА (з відносно стабільних регіонів)

• Яка підтримка потрібна мікро- та малим
підприємствам, які переїжджають/планують
переїхати в регіони, де ситуація з безпекою відносно
стабільна?

Представники бізнесу, спілок підприємців (з регіонів, 
які значно постраждали від війни), міністерств,
управлінь економіки ОДА (з відносно стабільних
регіонів), громад (з відносно стабільних регіонів)

• Які послуги та/або програми на 
національному/обласному рівні сприяють
переміщенню підприємств?

• Які ресурси пропонуються (земля, приміщення, 
гранти на переїзд тощо)? Хто надає ці ресурси
(центральний / місцеві органи влади / донори)?

• Які потреби мікро- та малих підприємств у регіонах
та поблизу них, де тривають активні бойові дії? Які з 
цих потреб наразі не задоволені?

Представники бізнесу, спілок підприємців (з регіонів, 
які значно постраждали від війни), міністерств,
управлінь економіки ОДА (з відносно стабільних
регіонів), громад (з відносно стабільних
регіонів)

ДОДАТКИ
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Питання Цільова група

III. Потенційні рекомендації

• Які послуги та стимули необхідні для підтримки
бізнесу в Україні?

• У яких галузях економіки вони мають бути 
забезпечені? Як вони повинні відрізнятися в різних
регіонах?

• Які основні перешкоди та сприятливі фактори Ви 
можете назвати?

Представники бізнесу, спілоки підприємців (з регіонів, 
які значно постраждали від війни), міністерств,
управлінь економіки ОДА (з відносно стабільних
регіонів), громад (з відносно стабільних регіонів), 
експерти Офісу реформ Кабінету Міністрів України, 
команд підтримки реформ органів виконавчої влади, 
Офісу з розвитку підприємництва та експорту

• Що може зробити уряд для підтримки мікро- та 
малих підприємств та стимулювання зайнятості та 
безперервної діяльності бізнесу в Україні?

Представники бізнесу, спілок підприємців (з регіонів, 
які значно постраждали від війни), міністерств,
управлінь економіки ОДА (з відносно стабільних
регіонів), громад (з відносно стабільних регіонів), 
експерти Офісу реформ Кабінету Міністрів України, 
команд підтримки реформ органів виконавчої вдали, 
Офісу з розвитку підприємництва та експорту

• Що можуть зробити міжнародні партнери України
для підтримки мікро- та малих підприємств, 
стимулювання зайнятості та підтримки
підприємницької та економічної активності в 
Україні?

Представники бізнесу, спілок підприємців (з регіонів, 
які значно постраждали від війни), міністерства,
управлінь економіки ОДА (з відносно стабільних
регіонів), громад (з відносно стабільних регіонів), 
експерти Офісу реформ Кабінету Міністрів України, 
команд підтримки реформ органів виконавчої влади, 
Офісу з розвитку підприємництва та експорту

ДОДАТКИ
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СПИСОК ДЖЕРЕЛ

SUMMARY APPROACH
BUSINESS NEEDS 

ASSESSMENT
RECOMMENDATIONS

IMPACT OF WAR ON 
ECONOMY

ANNEXES

1 Верховний комісар ООН у справах біженців закликає негайно
припинити війну в Україні, яка призвела до міграції понад 10 мільйонів
людей, 31 березня

2 400 українських компаній переїхали із зони бойових дій у західні
регіони – Фонд держмайна, 21 квітня

3 Розрахунки проєктної команди на основі даних Державної служби
статистики
4 Розрахунки проєктної команди на основі результатів інтерв’ю
5 Розрахунки проєктної команди на основі результатів інтерв’ю
6 Представники Мінекономіки зібрали інформацію від кількох відомств
та надали її в письмовому вигляді через високу поточну завантаженість.

7 Світовий банк покращив прогноз ВВП України, Finclub, 2021

8 Експрес-звіт, Державна служба статистики України, 11 березня

9 Безробіття в Україні, Мінфін 2022

10 Експрес-оцінка української економіки під час війни, Центр 
економічної стратегії, 12 квітня

11МВФ прогнозує зниження ВВП України в 2022 році на 35%, опускає
довгострокові прогнози, CNBC, 19 квітня

12 Війна в регіоні, Економічне оновлення Світового банку ЄЦА, весна 
2022 р., с. 100

13 Про роботу банківської системи та валютного ринку з 24 лютого 2022 
року в умовах воєнного стану по всій Україні, НБУ, 24 лютого

14 Ibid

15 Україна 2022: Як не втратити шанс стати сильною державою," 
Український інститут майбутнього, 22 квітня
16 Ibid.

17 Ibid.

18 Відновлення України обійдеться щонайменше у 600 мільярдів
доларів", Finclub, 22 квітня

19 Трисекторна структура зайнятості та економічний розвиток: 
порівняльний аналіз Польщі та України в 1990–2013 рр., Варшавський
технологічний університет, 2015 р.

20 Заміна сектору послуг і теорія трьох секторів: урбанізація та 
планування як економічні сектори, A. Schafran та інші, 2018

21 Регіональний розвиток на період до 2027 року, аналітичний додаток, 
2018, с. 29

22 Щоб деталізувати відмінності секторального впливу на регіональний
внутрішній продукт (ПРП), статистичні дані щодо функціональної
класифікації РРП необхідно отримати від обласних служб статистики. 
(Приклад Львівської обласної служби статистики )

23 Розрахунки проєктної команди на основі даних Державної служби
статистики України, 2021 рік

24 Функціональна класифікація видів економічної діяльності, Державна
служба статистики

25 Розрахунки проєктної команди на основі даних Державної служби
статистики України, 2021 рік

26 Росія бомбардує Київ під час візиту Генерального секретаря ООН 
Антоніу Гутерріша, 28 квітня

27 "GMK Center завершив цикл досліджень економіки України під час 
війни”, GMK Center, 27 квітня
28 Оперативна оцінка української економіки під час війни (Укр), Центр 
економічної стратегії, квітень 2022 р.
29 Понад 13% території України забруднено замінованою, “Хмарочос”, 
23 квітня

30 Через блокування портів Україна втрачає 170 млн доларів за день, 
Forbes.ua, 21 квітня

31 “Оновлена інформація щодо операційної діяльності підприємств
Метінвесту”, Метінвест, 11 квітня

32 Розвиток МСП: “Оцінка впливу війни" Інтерв'ю з ключовими
експертами. Група – організації підтримки бізнесу, 27 квітня 2022 року –
5 травня 2022 року
33 Ibid.
34 "Скільки ріллі в Україні не буде на весняну посівну і наскільки
великим буде урожай? Прогнози та аналітика”, Latifundist.com, 22 

березня

35 Розвиток МСП: "Оцінка впливу війни" Інтерв'ю з ключовими
експертами. Група – організації підтримки бізнесу, 27 квітня 2022 року –
5 травня 2022 року

36"Економіка України під час війни", с. 7 , Центр економічної стратегії, 
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