
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ВІЙНИ  

В УКРАЇНІ: ДОСЛІДЖЕННЯ  

РЕАЛЬНОГО СТАНУ ТА ПОТРЕБ 

За результатами опитування  

Центру ресурсоефективного та чистого виробництва 
 

  

Результати опитування підприємств (липень 2022) 



Діяльність вітчизняних підприємств під час війни в Україні: дослідження реального стану та потреб (07/2022) 

 

 

1 

Діяльність вітчизняних підприємств під час війни в Україні: дослідження реального 

стану та потреб (липень 2022). – К.: Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, 

2022. – 23 с. 

 

 

Публікація розроблена Центром ресурсоефективного та чистого виробництва за 

результатами опитування вітчизняних підприємств щодо реального стану, зміни 

векторів діяльності та нових потреб під час війни. 

Мета опитування – дослідження реального стану та потреб виробничих 

підприємств України. За результатами отриманих даних проаналізовано можливості 

для розробки рішень з підтримки бізнесу для відновлення роботи, підвищення 

економічних та екологічних показників. 
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ВСТУП 

Опитування вітчизняних підприємств здійснювалося Центром ресурсоефективного та 

чистого виробництва (Центр РЕЧВ) у період з 2 червня по 29 липня 2022 року. Його метою 

стало дослідження реального стану, зміни векторів діяльності та потреб виробничих 

підприємств України під час війни. За результатами отриманих даних проаналізовано 

можливості для розробки рішень із підтримки бізнесу для відновлення його роботи, 

підвищення економічних та екологічних показників.  

Опитування містило запитання за такими напрямами: 

 профіль компанії; 

 вплив російського вторгнення в Україну на роботу підприємств; 

 проблеми та потреби персоналу підприємств, що виникли з початком воєнних 

дій; 

 зміни в асортименті продукції та виробничих процесах підприємств; 

 допомога, яка потрібна українським підприємствам для відновлення 

нормальної роботи, та напрямки подальшого розвитку. 

Опитування охопило 72 українських виробничих підприємства з понад 20 галузей. І 

хоча така кількість респондентів, мабуть, не може відобразити детальну картину на всіх 

українських підприємствах, все таки це хороша можливість для аналізу ситуації та розробки 

подальших кроків.  

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва щиро вдячний компаніям, які 

взяли участь в опитуванні, а також асоціаціям і проєктам, які допомогли їх залучити. 

 

МЕТОДОЛОГІЯ 

Центр РЕЧВ через соціальні мережі, вебсторінки, розсилання від асоціацій та прямі 

контакти запросив українські підприємства до опитування. При цьому підприємства не 

розділялися за географічною приналежністю.  

Онлайн-опитування складалося із 24 запитань. В ньому взяли участь 11 (15,3%) 

великих підприємств (>250 співробітників), 16 (22,2%) середніх (50-250 співробітників),  

30 (41,7%) малих (до 50 співробітників) і 15 (20,8%) мікропідприємств (до 10 співробітників) 

– всього 72. 51% респондентів належав до керівництва підприємств, 26% – до інженерних 

підрозділів, решта – до адміністративних відділів. 

Учасниками опитування стали представники галузей промисловості, як-от харчова 

(15,3%), легка (15,3%), машинобудування і металообробка (13,9%), виробництво 

будівельних матеріалів (11,1%), лісова (деревообробка, меблеве виробництво) (9,7%) та 

інші. При обробленні результатів враховувалися загальні відповіді, а також розподіл 

відповідей для великих, середніх і малих підприємств. 
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РЕЗЮМЕ 

Внаслідок російського вторгнення в Україну загалом 52,8% опитаних підприємств 

скоротили свою діяльність, 23,6% взагалі зупинилися, а 2% підприємств вимушені були 

виїхати із регіонів активних бойових дій. Втім, 16,7% підприємств заявили про те, що їхня 

діяльність не зазнала значних змін, окрім впровадження додаткових заходів для безпеки 

працівників. Лише три з опитаних підприємств змогли збільшити обсяги виробництва в 

умовах сьогодення. 

Щодо можливостей підприємств відновити нормальну роботу в найближчі три місяці, 

то більшість підприємств (61,4%) зазначила, що це можливо, але з великими труднощами. 

15,7% опитаних підприємств не зможуть це зробити взагалі і тільки 22,9% можуть відновити 

нормальну роботу. 

Виокремлюючи чинники, які негативно вплинули на загальну роботу підприємства в 

умовах воєнного часу, майже половина опитуваних вказала на проблеми зі збутом 

продукції. До третини опитуваних підприємств зазначали також проблеми із втратою 

постачальників, нестачу робітників через їхнє вимушене переміщення, нестачу робітників 

внаслідок мобілізації. Серед інших причин, на які поскаржилися респонденти, можемо 

вказати фінансову нестабільність, низький курс валюти, окупацію, збільшення облікової 

ставки та інші. 

Звичайний режим роботи для своїх працівників зберегли лише 9,7% опитаних 

підприємств. Також до цієї групи підприємств можна додати 19% підприємств, які 

зазначили, що частина їхніх робітників працює віддалено (хто має таку можливість), а решта 

– на своїх робочих місцях. Це корелює із твердженням про те, що 16,7% підприємств не 

відчули критичних змін. Водночас на 38,9% підприємств працівники оформили відпустки чи 

перебувають у простої, що також корелює з даними про підприємства, які призупинили 

свою діяльність (23,6%). 

Пристосовуючись до сучасних реалій, 74,6% респондентів відзначили актуальність 

застосування онлайн-комунікацій. Лише трохи більше третини (38,6%) підприємств хотіла 

би перекваліфікувати своїх працівників. 

Переважна більшість опитаних підприємств (69,4%) не освоювала випуск додаткової 

продукції. Низка підприємств зазначають про спроби організації випуску додаткової 

продукції, розробку проєктів, пошук партнерів у сфері постачання, пошук інститутів, які 

займаються проблематикою розвитку технологій у харчовій промисловості та сільському 

господарстві тощо. Деякі підприємства відповіли, що не змогли налагодити випуск 

додаткової продукції. 

На запитання щодо загалом розгляду підприємством можливості освоєння випуску 

додаткової продукції, в тому числі для потреб армії, переважна більшість (58,1%) відповіла 

позитивно, але 36,1% опитуваних підприємств скаржаться на брак відповідного 

обладнання, 9,7% – на брак знань і технологій, а 22,% опитуваних взагалі повідомили про 

неможливість налагодження подібного виробництва на підприємстві. 

Також в опитувальнику було запропоновано питання для уточнення причин та 

обставин, які найбільш негативно вплинули на підприємства та їхні виробничі процеси в 

умовах війни. Переважна більшість опитаних (майже 76%) вважають головним викликом 
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перебої з постачанням сировини та матеріалів, також достатньо суттєвими виявилися 

проблеми з використанням електричної енергії (20,83%), природного газу, з 

водопостачанням та водовідведенням (11,1%).  

Проблеми щодо ефективного використання ресурсів посідають друге місце після 

проблем із постачанням. При анкетуванні було запропоновано запитання стосовно 

наявності стратегії щодо ефективного використання виробничих ресурсів під час війни.  

Більшість підприємств (56,3%) не мають такої стратегії (хоча б неформальної), а 19,7% 

потребують допомоги у її розробці. 

Потребу у додаткових зовнішніх інвестиціях для заміни (модернізації) обладнання з 

метою перепрофілювання чи зміни асортименту продукції мають 71,4% з опитуваних 

підприємств. 

Щодо наявності фінансових ресурсів для переходу на використання відновлюваних 

джерел енергії, то негативну відповідь і потребу у фінансовій підтримці зазначили 53,5% 

підприємств. Тільки близько 10% на сьогодні мають ресурси для освоєння відновлювальних 

джерел енергії або ж це вже роблять. Втім, трохи більше третини опитаних поки що не 

потребують такого переходу або не вважають доцільним при нинішніх обсягах виробництва.  

Серед видів допомоги, яку підприємства хотіли б отримати для відновлення нормальної 

роботи, передують консультування щодо пошуку джерел фінансування для рішень з 

підвищення ефективності використання ресурсів підприємства (43% опитаних) і консультації 

щодо пошуку постачальників технологій/обладнання (32%). Також третина опитаних потребує 

зовнішньої оцінки експертами та розробки заходів із ресурсоефективності.  

Для чверті опитуваних підприємств досить актуальними залишаються питання 

наявності довідників, галузевих посібників, збірників кращих доступних технологій та 

відповідних тренінгів для персоналу. Вагома частка респондентів також зацікавлена у 

консультуванні щодо рішень з підвищення ефективності використання ресурсів 

підприємства після релокації. 

Опитування підприємств щодо обізнаності про державні та недержавні/донорські 

програми з підтримки бізнесу в умовах війни виявило, що знають і користуються 

державними програмами тільки 20,8% опитуваних підприємств, а кількість підприємств, що 

обізнані та використовують недержавні/донорські програми, наближається до нуля.  

26,4% знають, але не користуються державними програмами, і 13,9% –  

недержавними і донорськими. Якщо з державними програмами не знайомі тільки 36,1% 

опитуваних підприємств, то з недержавними/донорськими програмами ніколи не мали 

справи 66,7% респондентів, а 9,7% навіть не замислювалися про те, що вони взагалі існують. 

Також дуже актуальною виявилася пропозиція щодо отримання безоплатного «Пакету 

першої допомоги», який передбачає розробку першочергових (маловитратних) заходів із 

підвищення ефективності використання виробничих ресурсів, яким зацікавилось 77,1% 

опитуваних підприємств.   
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РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Вплив воєнних дій на діяльність вітчизняних підприємств 

В опитуванні взяли участь 11 (15,3%) великих підприємств (>250 співробітників),  

16 (22,2%) середніх (50-250 співробітників), 30 (41,7 %) малих (до 50 співробітників) і 15 

(20,8%) мікропідприємств (до 10 співробітників) – всього 72. 

 

Розміри підприємств, які брали участь в опитуванні 

 

 

 

 

Учасниками опитування стали представники галузей промисловості, як-от харчова 

(15,3%), легка (15,3%), машинобудування і металообробка (13,9%), виробництво 

будівельних матеріалів (11,1%), лісова (деревообробка, меблеве виробництво) (9,7%) та 

інші. При обробленні результатів враховувалися загальні відповіді, а також розподіл 

відповідей для великих, середніх і малих підприємств. 

Серед великих підприємств 30% належали до металургії та машинобудування, по  

18% – до легкої промисловості та виробництва будівельних матеріалів. Крім того, були 

підприємства з харчової, видобувної та енергетичної галузей. 

Середні підприємства в опитуванні презентують переважно галузі машинобудування 

і металообробки (19%), лісової (деревообробка, меблеве виробництво) (19%), легкої 

промисловості (13%). З-поміж інших були харчова, транспортна, хімічна, паперова та інші 

галузі промисловості. 

Серед опитаних малих підприємств 20% – це підприємства харчової і стільки ж –

підприємства легкої промисловості, галузь машинобудування і металообробки – 10%, 

стільки ж підприємств виробляють будівельні матеріали. Крім того, є підприємства лісової 

(деревообробка, меблеве виробництво), транспортної, паперової та інших галузей. 

  

Велике (понад 250 працівників) 

Середнє (50-250 працівників) 

Мале (10-50 працівників)  

Мікро- (до 10 працівників) 
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Розподіл підприємств за галузями промисловості 

 

 
 

Внаслідок російського вторгнення в Україну 52,8% опитаних підприємств скоротили 

свою діяльність, 23,6% взагалі зупинилися, а 2% підприємств були вимушені виїхати із регіонів 

активних бойових дій. Втім, 16,7% підприємств заявили про те, що їхня діяльність не зазнала 

значних змін, окрім впровадження додаткових заходів для безпеки працівників. Лише три з 

опитаних підприємств змогли збільшити обсяги виробництва в умовах сьогодення. 

Серед опитуваних підприємств великі здебільшого скоротили виробництво (75%) або 

взагалі зупинили роботу. Щодо середніх, то частка тих, які зупинили діяльність, сягає 50%; 

лише одне підприємство серед опитаних не зазнало змін, а одне збільшило свої обсяги 

виробництва. Малі підприємства також переважно скоротили свою діяльність (87%),  

2 підприємства взагалі зупинились, одне вдалося до релокації й одне не зазначало 

особливих змін у діяльності.  

Отже, слід зазначити, що воєнні дії найбільш негативно вплинули на діяльність 

середніх підприємств і багато з них припинили діяльність, в той же час переважна більшість 

великих та малих підприємств продовжують працювати, дещо скоротивши обсяги 

виробництва.  

 

Вплив російського вторгнення в Україну на діяльність підприємств 

 

 

 

 

Будівельні матеріали 

Легка 

Лісова (деревообробна, меблі) 

Машинобудування і металообробка 

Паперова 

Транспортна 

Харчова 

Хімічна 

Інші 

Підприємство скоротило виробництво 

Підприємство збільшило виробництво 

Загалом ніяких змін, окрім впровадження 
додаткових заходів для безпеки 
працівників 

Підприємство зупинилося 

Підприємство вимушено виїхало з регіону 
бойових дій 
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Щодо можливостей підприємств відновити нормальну роботу в найближчі три місяці, 

то більшість із них (61,4%) вважає це можливим, але з великими труднощами. 15,7% 

опитаних підприємств не зможуть це зробити взагалі та тільки 22,9% можуть відновити 

нормальну роботу. 

Серед опитаних підприємств великі переважно зможуть відновити свою діяльність – 

позитивно відповіли на це запитання 18% підприємств; відновити діяльність із значними 

витратами будуть спроможні 59% опитаних підприємств; 23%, на жаль, це зробити не 

зможуть.  

З-поміж середніх підприємств частка тих, які зможуть відновити свою діяльність, сягає 

25%, але така ж сама частка не зможе відновитися взагалі. Для 50% опитаних підприємств 

відновлення можливе, але з певними труднощами. 

Малі підприємства також здебільшого зможуть відновити свою діяльність – позитивно 

відповіли на це запитання 20% підприємств; відновити діяльність із значними витратами 

будуть спроможні 68% опитуваних підприємств, а 12% цього зробити не зможуть.   

Отже, слід зауважити, що переважна більшість великих та малих підприємств зможуть 

відновити свою діяльність, хоча більшість із значними труднощами. З-поміж середніх 

підприємств, багато з яких припинили діяльність, відновити діяльність у найближчі 3 місяці 

не спроможні 20%. 

 

Можливості підприємств відновити нормальну роботу в найближчі три місяці 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Так 

Так, але з певними труднощами 

Ні 
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Пов’язані з війною негативні чинники, які впливають на підприємства  

Виокремлюючи чинники, які негативно вплинули на загальну роботу підприємства в 

умовах воєнного часу, майже половина опитаних вказала на проблеми зі збутом продукції. 

До 30% опитаних підприємств зазначали також проблеми із втратою постачальників, 

нестачу робітників через їхнє вимушене переміщення чи мобілізацію. З-поміж інших причин 

можемо згадати фінансову нестабільність, низький курс валюти, окупацію, збільшення 

облікової ставки та інші. 

Якщо розглянути чинники з урахуванням розмірів підприємства, то 75% великих 

підприємств відповіли, що головною проблемою є втрата постачальників і проблеми зі 

збутом продукції.  

Щодо середніх підприємств, то втрату постачальників зазначили як основну проблему 

48% підприємств, а 64% зазначають, що головним чинником, який найвідчутніше вплинув 

на загальну роботу підприємств, є нестача робітників через їхнє вимушене переміщення та 

внаслідок мобілізації.  

У той же час малі підприємства зіштовхнулись насамперед із проблемою зі збутом. На 

цей чинник вказують 83% опитуваних підприємств, 43% вказують на проблему втрати 

постачальників, 15% – на проблеми нестачі робітників через їхнє вимушене переміщення 

чи мобілізацію. 

Отже, в залежності від розмірів підприємств, чинники, які найвідчутніше вплинули на 

загальну роботу в умовах воєнного часу, дійсно різняться. Так, для великих підприємств це 

переважно проблеми з постачанням, для середніх – нестача працівників, а для малих – 

проблеми зі збутом.  

 

Негативні чинники, які найвідчутніше вплинули на загальну роботу підприємств 

в умовах воєнного часу, % 

 

 

Втрата постачальників 

Проблеми зі збутом продукції 

Проблеми з експортом продукції 

Нестача працівників через їхнє вимушене 
переміщення 

Нестача працівників внаслідок мобілізації 

Інші 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

 
 Великі      Середні  Малі 
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Проблеми та потреби персоналу підприємств, що виникли з початком воєнних дій 

Звичайний режим роботи своїх працівників зберегли лише 9,7% опитаних 

підприємств. Також 19,0% підприємств зазначили, що частина робітників у них працює 

віддалено (хто має таку можливість), що корелює з 16,7% підприємств, які не відчули 

критичних змін.  

На 38,9% підприємств працівники взяли відпустки або перебувають у простої, а також, 

відповідно до даних опитування, 23,6% підприємств призупинили свою діяльність.  

У 36% великих підприємств частина робітників працює віддалено (за можливості), 

решта – на своїх робочих місцях. У 27% підприємств відбулося скорочення робочого часу, 

18% мають працівників, які знаходяться у вимушеній відпустці чи простої. І тільки одне 

підприємство зазначило, що війна не вплинула на організацію роботи його працівників. 

З-поміж середніх підприємств 38% мають працівників, які оформлені у вимушену 

відпустку чи простій. У 25% підприємств відбулося скорочення робочого часу, у 13% частина 

працівників перейшла на віддалену роботу. І тільки два підприємства вказали, що змін в 

організації роботи його працівників через війну не відбулося. 

Приблизно така сама картина і стосовно малих підприємств, де 43% мають 

працівників, які знаходяться у вимушеній відпустці чи простої. У 30% підприємств відбулося 

скорочення робочого часу, у 10% частина працівників перейшла на віддалену роботу. І 

тільки на одному підприємстві нічого не змінилося в організації роботи його працівників в 

умовах війни. 

 

Вплив воєнних дій на режим роботи працівників 

 

 
 

 
 

 
 
  

 

 

    Відбулося скорочення робочого часу 

    Простій/відпустка 

    Частина працівників 
        працює віддалено (за можливості), 
        решта – на своїх робочих місцях 

    Ніяк не вплинула 

    Інші причини 
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Пристосовуючись до сучасних реалій, 

74,6% респондентів відзначили актуальність 

застосування онлайн-комунікацій. 72% 

опитуваних великих підприємств позитивно 

відповіли на це запитання, середніх – 88%, а 

малих – тільки 60%.  

 

 

 

 Якщо оцінювати питання актуальності 

перекваліфікації робітників для підприємства, 

то  внаслідок опитування стало відомо, що 

трохи більше третини опитуваних підприємств 

(38,6%) хотіла би це зробити.  Для великих 

підприємств цей показник становить 45%, для 

середніх – 38%, а для малих – тільки 30%. 

 

 

 

Зміни в асортименті продукції та виробничих процесах підприємств 

Переважна більшість українських підприємств (69,4%) не освоювала випуск 

додаткової продукції, в тому числі для потреб армії, у той же час 25% респондентів 

відповіли на це питання позитивно. Низка підприємств зазначають про спроби організації 

випуску додаткової продукції, розробку проєктів, пошук партнерів у сфері постачання 

домокомплектів для малоповерхової забудови, пошук інститутів, які займаються 

проблематикою розвитку технологій у харчовій промисловості та сільському господарстві 

тощо.  

Згідно з анкетуванням малі підприємства продемонстрували кращу вправність. Так, 

частка компаній, які випускали додаткову продукцію, щодо малих підприємств становила 

30%, для великих – 27%, для середніх – 18%. Це можна пояснити гнучкістю малих 

підприємств. 

 

  

Застосування онлайн-комунікацій 

 

 

 

Бажання перекваліфікувати персонал 

 

 

 
 
 

Так 

Ні 

Так 

Ні 
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Впровадження випуску сторонньої продукції 

 

 

 

 

Для підприємств, які не змогли випускати додаткову продукцію, було задане питання 

про розгляд такого питання взагалі. Переважна більшість підприємств (58,1%) це питання 

розглядало, але 36,1% вказали на брак відповідного обладнання, 9,7% – на брак знань і 

технологій, 22,2% – на неможливість налагодження подібного виробництва на 

підприємстві. 

Серед великих підприємств прагнули налагодити випуск додаткової продукції, в тому 

числі для потреб армії, 55% опитуваних, з-поміж середніх підприємств цей відсоток зростає 

до 69%. 

Тільки 26% малих підприємств взагалі не робили спроби налагодити виробництво 

продукції на допомогу армії, тобто більшість підприємств прагне всіляко сприяти перемозі 

у війні, от тільки їм бракує обладнання, знань/технології, а для деяких підприємств це 

виявилось неможливим. 

 

Опрацювання можливостей налагодження випуску додаткової продукції в умовах війни 

 

 

 

 

 

 

  

Так 

Ні 

Робимо спроби 

Сторонньої – ні, але ми виробляли 
свою продукцію для потреб армії й 
тероборони 

На проєктній стадії 

Ні 

Так, але це неможливо для нашого 
підприємства 

Так, але нам бракує обладнання  

Так, але нам бракує знань/технології 
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64,3% підприємств дійсно потребують закупівлі нового обладнання з початком війни 

на території України. Серед великих підприємств позитивно на це запитання відповіли 

всього 18% опитуваних, для середніх підприємств цей відсоток зростає до 80%. Тільки 30% 

малих підприємств не мають необхідності у придбанні нового або додаткового обладнання 

для підприємства. 

 

Потреба в новому обладнанні 

 

 

 

 

 

Щодо причин та обставин, які найбільш негативно вплинули на підприємства та їхні 

виробничі процеси в умовах війни, переважна більшість опитаних (майже 76%) вважають 

головним викликом перебої з постачанням сировини та матеріалів. Втім, достатньо 

суттєвими виявились також проблеми з використанням електричної енергії (20,83%), 

природного газу (11,1%), з водопостачанням та водовідведенням (4,17%), проблеми 

поводження з відходами, в тому числі небезпечними (4,17%). Ці чинники вказували у 

відповідях до 20% респондентів. 

Щодо інших проблем підприємства, то зазначають переважно зменшення збуту 

внаслідок постачання великої кількості гуманітарної продукції, знищення виробничих 

потужностей, зупинку підприємства тощо. 

Серед великих підприємств 81% визначили постачання сировини та матеріалів як 

головну проблему, деякі підприємства мають проблеми зі збутом навіть до повної 

відсутності замовлень. Також близько 20% підприємств зазначають проблеми із 

використанням природного газу та електричної енергії, поводження з відходами, в тому 

числі небезпечними.  

Практично всі опитані середні підприємства мають проблему з постачанням сировини 

та матеріалів.  

80% малих підприємств також визначили головною проблемою постачання сировини 

та матеріалів, 30% – проблеми з використанням електричної енергії. Отже, вибір цих 

чинників не залежить від розміру підприємств. 

  

Так 

Ні 
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Негативні чинники впливу на діяльність підприємства в умовах війни 

 

 
 

Плани підприємств із підвищення ресурсоефективності 

Для опитаних підприємств проблеми щодо ефективного використання ресурсів є другі 

за пріоритетністю після проблем із постачанням. При анкетуванні у підприємств запитали 

про наявність стратегії щодо ефективного використання виробничих ресурсів під час війни. 

Більшість (56,3%) не мають такої стратегії, а 19,7% потребують допомоги у її розробці. 

Тільки третина великих підприємств заявили про наявність такої стратегії, 20% 

потребують допомоги у її розробці. Середні підприємства здебільшого мають таку стратегію 

і про її наявність у якомусь вигляді заявили 56% підприємств. З-поміж малих підприємств 

52% такої стратегії не мають і половина з них просять допомогу в її розробці. 

 

Наявність «Стратегії щодо ефективного використання виробничих ресурсів під час війни» 

 

 

 

Проблеми з постачанням сировини 
та матеріалів 

Проблеми з використанням 
електричної енергії 

Проблеми з використанням 
природного газу 

Проблеми з водопостачанням та 
водовідведенням 

Проблеми поводження з відходами, 
в т.ч. небезпечними 

Інші 

 

 

 

 

 

Так 

Ні 

Потребуємо допомоги в розробці 
такої стратегії 
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Потребу в додаткових зовнішніх інвестиціях для заміни (модернізації) обладнання з 

метою перепрофілювання чи зміни асортименту продукції мають 71,4 % з опитаних 

підприємств.  

Великі підприємства такої потреби не відчувають. Тільки 4 підприємства заявили про 

необхідність додаткових інвестицій. У той же час 81% середніх і 80% малих підприємств 

потребують додаткових зовнішніх інвестицій для заміни (модернізації) обладнання з метою 

перепрофілювання чи зміни асортименту продукції.      

 

Потреба у додаткових зовнішніх інвестиціях для заміни (модернізації) обладнання 

з метою перепрофілювання чи зміни асортименту продукції 

 

 

 

 

 

В анкеті були також запитання стосовно цілей використання фінансових ресурсів для 

модернізації. Так, наприклад, щодо наявності фінансових ресурсів для переходу на 

використання відновлюваних джерел енергії, відповідь «ресурси відсутні, шукаємо 

фінансову підтримку» дали 53,5% підприємств. Тільки близько 10% на сьогодні мають 

ресурси для освоєння відновлювальних джерел енергії або ж це вже роблять. Втім, трохи 

більше третини опитаних у сучасних умовах поки що не потребують такого переходу або не 

вважають доцільним при наявних обсягах виробництва. Також декілька підприємств 

зацікавлені в партнерах, що могли б запропонувати такі механізми для їхніх клієнтів. 

Значна кількість великих підприємств (46%) мають і не потребують фінансових 

ресурсів для підтримки переходу на використання відновлюваних джерел енергії. Щодо 

середніх підприємств, ту тут кількість значно менша – всього 38%. Тільки третина малих 

підприємств не потребують такої підтримки, і лише 2 малих підприємства отримують її. 

Отже, шукають фінансову підтримку в цьому напрямі 45% великих підприємств, 50% 

середніх і 63% малих підприємств. Із цього випливає висновок про необхідність допомоги 

малим та середнім підприємствам у пошуку фінансових ресурсів для переходу на 

використання відновлюваних джерел енергії та обґрунтування ефективності такого 

переходу. 

 

  

Так 

Ні 
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Наявність фінансових ресурсів для переходу на використання  

відновлюваних джерел енергії 

 

 
 

Стосовно наявності систем аварійного енергопостачання, що є вкрай актуальною 

потребою підприємств під час війни, то тільки 14,3% підприємств було спроможним 

запровадити таку систему. В пошуках фінансової підтримки для реалізації планів з цього 

питання перебувають 50% опитуваних підприємств, а це свідчить про те, що проблема 

потребує негайного вирішення за сприяння та допомоги відповідних установ та організацій. 

 

 

Потреба у фінансових ресурсах для впровадження систем аварійного енергопостачання 

 

 

 

На запитання щодо готовності продовжувати роботу з підвищення ефективності 

використання ресурсів у виробничому процесі (енергії, матеріалів, води) позитивно 

відповіли 88,9% підприємств – 89% великих, 100% середніх і 87% малих. 

Той факт, що переважна більшість підприємств планує підвищувати свою 

ресурсоефективність, зобов’язує визначитись із напрямами допомоги, яку вони будуть 

потребувати насамперед для реалізації своїх планів.  

  

Ні, шукаємо фінансову підтримку 

Так, маємо  

Ні, не потребуємо такого 
переходу 

Інші відповіді 

 

Так, маємо  

Ні, шукаємо фінансову підтримку 

Ні, не потребуємо 
впровадження таких систем 
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Продовження роботи з підвищення ресурсоефективності 
 

 

 

 

 

 
 

Допомога підприємствам, яка необхідна для відновлення діяльності та 

підвищення ресурсоефективності 

Серед видів допомоги, яку підприємства хотіли б отримати для відновлення 

нормальної роботи, передують консультування щодо пошуку джерел для фінансування 

рішень із підвищення ефективності використання ресурсів підприємства (43% опитаних) і 

консультації щодо пошуку постачальників технологій/обладнання (32%). Також третина 

опитаних потребує зовнішньої оцінки експертами та розробки заходів із 

ресурсоефективності.  

Для чверті опитаних підприємств актуальними залишаються питання наявності 

довідників, галузевих посібників, збірників кращих доступних технологій та відповідних 

тренінгів для персоналу. Вагома частка респондентів також зацікавлена у консультуванні 

щодо рішень із підвищення ефективності використання ресурсів підприємства після 

релокації. 

Якщо оцінювати потреби з урахуванням розмірів підприємства, то 58% великих 

підприємств зазначили, що головною потребою є зовнішня оцінка експертами та розробка 

заходів із ресурсоефективності, 37% зацікавлені у тренінгах для персоналу, а третина 

підприємств – в інших видах консультування з ресурсоефективності.  

Щодо середніх підприємств, то основною потребою в консультуванні щодо пошуку 

джерел для фінансування рішень із підвищення ефективності використання ресурсів 

підприємства зазначили 75% підприємств, а 55% цікавляться зовнішньою оцінкою 

експертами та розробкою заходів із ресурсоефективності.  

Натомість малі підприємства потребують передусім ознайомлення із довідниками, 

галузевими посібниками, збірниками кращих доступних технологій для підприємств (67%). 

Половина опитаних малих підприємств потребують консультування щодо пошуку джерел 

для фінансування рішень із підвищення ефективності використання ресурсів підприємства, 

консультації щодо пошуку постачальників технологій/обладнання, а 30% потребують 

зовнішньої оцінки експертами та розробки заходів із ресурсоефективності. 

Так 

Ні 
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Отже, в залежності від розмірів підприємств, потреби, які виникають у підприємств 

для поліпшення роботи в умовах воєнного часу, дійсно різняться. Для великих підприємств 

це переважно потреби у зовнішній оцінці експертами та розробка заходів із 

ресурсоефективності, для середніх – консультування щодо пошуку джерел для 

фінансування рішень із підвищення ефективності використання ресурсів підприємства, а 

для малих – ознайомлення із довідниками, галузевими посібниками, збірниками кращих 

доступних технологій. 

 

Актуальні види допомоги щодо підвищення ресурсоефективності 

 

 
 

 

Щодо форм додаткової допомоги, то слід наголосити, що підприємства потребують 

переважно консультаційної допомоги (57%), тобто пошуку нових ринків збуту, каналів 

постачання, організації виробництва; фінансової допомоги (44%); підготовки підприємства 

і персоналу до роботи під час бойових дій (20%) (облаштування бомбосховищ, запасів їжі, 

використання альтернативних джерел енергії, перевірка евакуаційних виходів, 

вогнегасників тощо). Також вказують потреби у навчанні (тренінгах з першої домедичної 

допомоги, правил поводження з вибухонебезпечними предметами, психологічної 

реабілітації), з грантової, інвестиційної, технічної та іншої супровідної підтримки. 

  

    Зовнішня оцінка експертами та розробка  
        заходів із ресурсоефективності 

    Консультування щодо рішень з підвищення 
       ефективності використання ресурсів на  
        підприємстві після релокації 

    Консультування з питань пошуку  
        постачальників технологій/обладнання 

    Консультування щодо пошуку джерел для 
       фінансування рішень з підвищення 
       ефективності використання ресурсів на 
       підприємстві 
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Додаткова допомога для підприємств 
 

 
 

 

Опитування підприємств щодо обізнаності про державні та недержавні/донорські 

програми підтримки бізнесу в умовах війни виявило, що знають і користуються 

державними програмами тільки 20,8% опитаних підприємств, а кількість тих, які обізнані та 

використовують недержавні/донорські програми, наближається до нуля.  

26,4% знають, але не користуються державними програми підтримки, і 13,8% – 

недержавними і донорськими. Якщо з державними програмами не знайомі тільки 36,1% 

опитаних підприємств, то з недержавними/донорськими програми ніколи не зустрічались 

66,7% респондентів, а 9,7% навіть не замислювались про їхнє існування. Тож актуальним є 

завдання з ознайомлення підприємств із такими можливостями. 

 
  

Навчання (тренінги з першої домедичної допомоги, 
правил поводження з вибухонебезпечними 

предметами, психологічної реабілітації) 

Підготовка підприємств і персоналу до роботи під час 
бойових дій (облаштування бомбосховищ, запасів їжі, 

використання альтернативних джерел енергії тощо) 
 

Консультаційна допомога (у пошуку нових ринків 
збуту, каналів постачання, організації виробництва) 

 
Фінансова допомога 

 

 
Інші 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
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Обізнаність із державними програмами підтримки бізнесу в умовах війни 
 

 
 

Обізнаність великих підприємств із державними програмами підтримки бізнесу 

досить висока, про них не знають тільки 27% підприємств. Втім, користуються ними також 

тільки 27% опитаних. Щодо недержавних та донорських програм, то про їхнє існування 

знають тільки 45% опитаних великих підприємств, і жодне з них не послуговується ними. 

У середніх підприємств обізнаність про державні програми підтримки бізнесу 

нижча, ніж у великих. Чули про такі програми, але не користуються ними 38% опитаних, а 

користується лише одне підприємство. Стосовно недержавних та донорських програм, то 

знають про них тільки 2 підприємства, і жодне ними не користується. 

Половина опитаних малих підприємств обізнані з державними програмами 

підтримки бізнесу і навіть 30% опитаних підприємств вже використовують їх. Втім, 

обізнаність із недержавними та донорськими програмами серед малих підприємств низька 

– тільки 17% знають про них, і 10% ними користуються. 

Отже, слід організовувати консультаційну роботу насамперед про недержавні та 

донорські програми. Такими програмами не користується жодне з опитаних великих та 

середніх підприємств.  

 
Обізнаність з недержавними та донорськими програмами підтримки бізнесу  

в умовах війни 
 

 

 

66,7%
13,8%

9,7%

9,8%
Не знаємо про такі

Знаємо, але не 
користуємось

Не замислювались 
про це

Інші відповіді

Не знаємо про такі 

Знаємо, але не 
користуємося 

Знаємо і користуємося 

Інші відповіді 

     Не знаємо про такі 

     Знаємо, але не користуємося 

     Не замислювалися про це 

     Інші відповіді 

     Не знаємо про такі 

     Знаємо, але не користуємося 

     Знаємо і користуємося 

     Інші відповіді 
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Досить актуальною виявляється для українських підприємств пропозиція щодо 

отримання безоплатного «Пакету першої допомоги», який передбачає розробку 

першочергових (маловитратних) заходів з підвищення ефективності використання 

виробничих ресурсів. 77,1% опитуваних підприємств зацікавлені у такій допомозі – 100% 

великих та середніх підприємств і 73% малих підприємств.  

 
Потреба в розробці першочергових (маловитратних) заходів з підвищення 

ефективності використання виробничих ресурсів 
 

 

 

 

 
 
Із проханням інформувати про можливості залучення та участі в міжнародних 

програмах, які реалізує Центр РЕЧВ в Україні, звернулись у своїх відповідях на опитувальник 

64% підприємств. 

  

Так 

Ні 
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ  

Наразі перед українською промисловістю стоїть завдання вижити, вистояти під час 

воєнних дій, можливо змінити розташування підприємств (переїхати) чи змінити асортимент 

продукції, підлаштовуючи його під реалії сьогодення (включаючи допомогу українській армії, 

тимчасовим переселенцям, соціально незахищеним верствам населення). Це дозволить 

перемогти ворога, підготуватись до післявоєнної відбудови, використавши свій потенціал (у 

тому числі людський), і збільшити свою частку присутності на світовому ринку. По суті це 

виклик, якщо врахувати агресивні намагання окупаційної армії знищити українські 

підприємства, логістичні шляхи, енергетичну систему країни. І цей виклик потребує 

консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін – промисловості, держави, іноземних партнерів, 

експертних інституцій та міжнародних установ. 

Також реалії сьогодення вказують на необхідність збільшення енергетичної 

незалежності українських підприємств, покращення ефективності використання ресурсів, і 

Центр РЕЧВ, як національна організація, що підтримує екомодернізацію української 

промисловості шляхом впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва, 

продовжить підтримувати українські підприємства в таких складних умовах, розширюючи 

співпрацю між партнерами й адаптуючи свою діяльність до сучасних викликів.  

Результати опитування засвідчили, що великі, середні та малі підприємства різні у 

своїх проблемах, потребах і можливостях. Допомога, яку вони потребують, також дещо 

відрізняється.  

Опитані великі та малі підприємства з початком воєнних дій переважно скоротили 

свою діяльність. Що стосується середніх підприємств, то половина з них взагалі зупинила 

роботу, тобто середні підприємства виявились найменш гнучкими. Це пов’язано з тим, що 

великі підприємства мають можливості (процеси, структури, кадри) для пошуку нових 

ринків збуту, нових постачальників (включаючи закордонних), технологій, програм 

підтримки. Малі підприємства виявились більш гнучкими, пристосовуючись до потреб 

ринку та зміни кон’юнктури. Втім, у залежності від розмірів підприємств, потреби, які 

виникають у них для поліпшення роботи в умовах воєнного часу, дійсно виявились різними. 

Для великих підприємств це переважно потреби зовнішньої оцінки експертами та розробка 

заходів із ресурсоефективності, для середніх – консультування щодо пошуку джерел для 

фінансування рішень з підвищення ефективності використання ресурсів підприємства, а для 

малих – ознайомлення із довідниками, галузевими посібниками, збірниками кращих 

доступних технологій. 

Тому допомога Центру РЕЧВ для підприємств різних за розміром також буде дещо 

різною. Для великих підприємств буде доречним здійснення націлених і обмежених у часі 

заходів з ресурсоефективності, виконання окремих оцінок виробничих ділянок чи обладнання, 

коротко- та середньострокові програми з підвищення кваліфікації співробітників (у 

специфічних задачах ресурсоефективності). Центр має все необхідне для виконання 

спеціальних обстежень і вимірювань, може надавати послуги з енергетичного аудиту 

підприємства (тип 2 та 3), тепловізійного обстеження будівель та обладнання, електричних 

вимірювань (0,4 кВ), вимірювання вмісту продуктів згоряння. 



Діяльність вітчизняних підприємств під час війни в Україні: дослідження реального стану та потреб (07/2022) 

 

 

23 

Як свідчить опитування, малі та середні підприємства потребують більшої допомоги, 

тому Центр РЕЧВ буде орієнтуватися у своїй діяльності на них. Буде продовжено 

консультування підприємств у підвищенні їхньої ресурсоефективності, щодо пошуку джерел 

для фінансування рішень з підвищення ефективності використання ресурсів шляхом 

залученням нових партнерів та донорів. Враховуючи той факт, що найчастіше головними 

негативними чинниками, які впливають на роботу підприємств, було вказано проблеми зі 

збутом продукції, втрату постачальників, нестачу робітників через їхнє вимушене 

переміщення, Центр РЕЧВ має можливості запропонувати консультування зі збуту, експорту 

й організації виробництва, роблячи акцент на пошуку можливостей фінансування їхніх 

ресурсоефективних заходів.  

Для малих і середніх підприємств короткотермінова оцінка зовнішніми експертами 

надає відчутні результати у підвищенні ресурсоефективності, але найчастіше не стає їхньою 

сталою практикою. Понад половина малих підприємств не мають стратегії щодо ефективного 

використання виробничих ресурсів під час війни і потребують допомоги у її розробці. Тому 

доцільною є більш тривала співпраця з періодичним спілкуванням (наживо або онлайн) щодо 

прогресу і подальших планів, розробки стратегій з ефективного використання виробничих 

ресурсів, наприклад, у форматі клубів, мереж тощо.  

Малі підприємства зазначили актуальним використання посібників і збірників кращих 

доступних технологій, розроблених Центром РЕЧВ, втім для спрощення сприйняття інформації 

виконується робота над запровадженням альтернативних форм подання інформації у вигляді 

набору невеликих матеріалів (включаючи відеоматеріали) зі зручною навігацією.  

Окремо варто згадати низьку обізнаність вітчизняних підприємств із державними, а 

особливо недержавними програмами підтримки, адже це нівелює значні зусилля їхніх 

надавачів і блокує можливості розвитку. Обізнаність великих підприємств із державними 

програмами підтримки бізнесу досить висока, трохи гірша щодо недержавних та донорських 

програм. Але для малих і середніх підприємств обізнаність щодо державних програм 

підтримки бізнесу нижча, ніж у великих (лише третина чули про такі програми). Щодо 

недержавних та донорських програм, про їхнє існування знають тільки декілька підприємств, 

і жодне середнє підприємство не користується ними. Це підтверджує той факт, що попри 

існування в Україні багатьох різних інформаційних онлайн-майданчиків із агрегацією 

програм, їхня ефективність зовсім невисока. Центр РЕЧВ буде використовувати свої прямі 

контакти з промисловістю для донесення цих можливостей, а також співпрацювати із 

державними установами і недержавними організаціями для розробки механізму 

ефективного інформування малих та середніх підприємств.  

Щодо підтримки підприємств у відновленні нормальної роботи, то багато з опитаних 

підприємств відзначали необхідність отримання безоплатного «Пакету першої допомоги», 

який передбачає розробку першочергових (маловитратних) заходів із підвищення 

ефективності використання виробничих ресурсів. Центр РЕЧВ готовий надавити підтримку 

таким ініціативам шляхом залучення його експертів і партнерських організацій. 
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Центр ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні популяризує 

концепцію ресурсоефективного та чистого виробництва, спрямовану на 

підвищення ефективності використання матеріалів, енергії та води у 

промисловому виробництві завдяки впровадженню технічних та  

організаційних рішень 

 

Ми обов’язково допоможемо Вам, телефонуйте +380 44 227 83 78 або пишіть на info@recpc.org 

Відвідайте наш вебсайт: www.recpc.org  

Також сторінки в мережах: 

www.facebook.com/recpc.ua   

www.youtube.com/c/RECPCentreUkraine  

https://twitter.com/recpc_ua/  

www.instagram.com/recpcentre/  
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