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середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання експорту, що є
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Івано-Франківська міська рада є партнером з виконання програми.

Зміст результатів опитування є виключною відповідальністю Марії Порчук і не

обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, уряду Німеччини, GIZ.

EU4Business 

у Facebook

https://www.facebook.com/eu4business.sme.ukraine
https://www.facebook.com/eu4business.sme.ukraine


ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН БІЗНЕС-КЛІМАТУ 
НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ



Стан бізнес-клімату в громаді

34%

59%

7%

Ваша думка про громаду як місце для 
ведення бізнесу?

Відмінне

Добре

Задовільне

Погане

38%

40%

17%

4%

Який на Вашу думку рівень взаємодії між
місцевою владою та бізнесом?

Чудовий

Достатній

Середній



• Громада має людський потенціал, в тому числі ВПО

• Гарне транспортне сполучення, в т.ч. і старостинських округів із центром громади

• Громада має розвинену транспортну мережу, яка включає автомобільний та залізничній 
транспорт, розвиток електротранспорту

• Наявність розвиненої мережі закладів освіти

• Місто приєднало великі площі земель сільськогосподарського призначення та кадрові ресурси

• Наявність інфраструктури підтримки розвитку бізнесу та зеленої економіки

• Компенсація забруднення атмосферного повітря через лісові масиви

• Місто приєдналося до Угоди мерів, розроблено та затверджено План дій сталого 
енергетичного розвитку та  клімату

• Громада має ресурс «браунфілдів»

СИЛЬНІ СТОРОНИ громади щодо розвитку бізнесу та зеленої економіки 



• Слабкий рівень залучення громадськості до проєктів із благоустрою, ремонтів житлового 
фонду, інформаційно-роз’яснювальної роботи

• Недостатня матеріально-технічна база комунальних підприємств

• Відсутній достатній рівень знань населення з питань екології 

• Забруднення річок громади промисловими та каналізаційними викидами

• Недостатній рівень впровадження енергоефективних проєктів в громаді

• Втрати питної води під час її транспортування та розподілу 

• Значна кількість енергоємного обладнання відпрацювала нормативні терміни експлуатації і 
потребує заміни

• Недостатньо розвинута система поводження з ТПВ, роздільний збір ТПВ та системи їх 
вторинної переробки, особливо в сільській місцевості

СЛАБКІ СТОРОНИ громади щодо розвитку бізнесу та зеленої економіки 



Як  оцінили нинішній стан розвитку громади та діяльності місцевої влади з огляду на 

потреби розвитку бізнесу? 
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Наявність і доступ до інформації

Розмір / ставки місцевих податків і зборів

Розвиток міської інфраструктури (газ, вода, каналізація, електропостачання)

Умови підключення до мереж технічної / комунальної інфраструктури

Прозорість тендерних процедур

Оренда / відчуження земельних ділянок для ведення бізнесу

Оренда / відчуження комунального майна

Діяльність Центру надання адміністративних послуг

Підтримка експорту

Сприяння залученню інвестицій

Доступ до фінансування розвитку бізнесу

Забезпечення умов для започаткування бізнесу

Стан благоустрою, зокрема вивезення сміття

Стан довкілля

Стан доріг

Стан зелених насаджень і паркових зон

Стан медичного обслуговування

Розвиток громадського транспорту

Якість стільникового зв’язку

Якість банківських послуг

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано



Які з чинників мають найбільш негативний вплив на розвиток бізнесу у громаді? 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Місцевий бізнес клімат

Недоступність фінансування

Витрати на енергоносії

Нестача кваліфікованої робочої сили

Обмеження, пов'язані із захистом довкілля

Відсутність знань для започаткування бізнесу

Відсутність інфраструктури підтримки бізнесу

Стан технічної / комунальної інфраструктури

Низький рівень співпраці влади та бізнесу

Закриття  підприємств

Стан безпеки та правопорядку

Втрата звичних ринків збуту

Складність виходу на нові ринки

Високий рівень конкуренції

Стан доріг і транспортного сполучення

Адміністративний тиск з боку органів влади

Неякісні адміністративні послуги

Кількість відповідей

Респондент міг обрати до чотирьох відповідей
(в опитуванні взяв участь 201 респондент)



ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ



До якої сфери діяльності відноситься Ваше підприємство? 

0 5 10 15 20 25

Сільське, лісове та рибне господарство

Виробництво

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонерів

Будівництво

Оптова та роздрібна торгівля; Ремонт автомобілів та мотоциклів

Транспортування та зберігання

Діяльність з розміщення, відпочинку  та харчування

Діяльність домогосподарств як роботодавців;

Недиференційована діяльність домогосподарств, що виробляють …

Інформаційні технології та комунікація

Фінансова та страхова діяльність

Діяльність з нерухомістю

Професійна, наукова та технічна діяльність

Адміністративна діяльність та послуги для підтримки і …

% опитаних



Який розмір Вашого підприємства? 
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Мікропідприємство (ФОП – без найманих працівників)

Мікропідприємство (до 10 найманих осіб)

Мале підприємство (від 11 до 50 осіб)

Середнє підприємство (від 51 до 250 осіб)

Велике підприємство (від 251 до 1000 осіб)

Велике підприємство (понад 1000 осіб)



Як Ви можете оцінити завантаженість компанії зараз?

34%

28%

11%

12%

4%

9%
2%

на 90-100% завантажені роботою

70-80%

 50-60%

 30-40%

до 30%

попит перевищує наші можливості

призупинили діяльність



Які канали для збуту товарів/послуг Ви використовуєте?
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32%
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15%

Сайт

Профіль в соціальних мережах

Реклама в мережі Інтернет

Маркетплейси в Україні

Маркетплейси за кордоном

Особисті контакти

Рекомендації (сарафанне радіо)

Участь у виставках

Фізичний салон/магазин/шоурум тощо



Які з чинників є визначальними щодо розташування Вашого підприємства на території 

громади?

0 5 10 15 20 25 30

Є важливі постачальники сировини і компонентів для розвитку 
Вашого бізнесу

Є кваліфікована робоча сила, необхідна Вашому бізнесу

Є база для наукових досліджень і розробок, потрібних Вашому бізнесу

Є група галузей, споріднених за профілем з Вашим бізнесом (кластер 
галузей)

Є достатня кількість споживачів для Вашого бізнесу

Сприятливе для Вашого бізнесу територіальне й транспортне 
розташування

Прийнятна для Вашого бізнесу вартість землі та нерухомості

Кількість відповідей

Респондент міг обрати необмежену кількість відповідей
(в опитуванні взяв участь 201 респондент)



Як Ви оцінюєте Вашу потребу в доступних фінансових ресурсах?

Є гостра необхідність
37%

Бракує на окремі потреби
61%

Вистачає наявних ресурсів
2%

Є гостра необхідність

Бракує на окремі потреби

Вистачає наявних ресурсів

Є в надлишку



У яких питаннях бізнесу потрібна підтримка?

Навчання
37%

Консалтинг
24%

Інформація 
про бізнес-

можливості в 
Україні

39%

Навчання

Консалтинг

Інформація про бізнес-можливості в Україні
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Розвиток бізнесу та бізнес-модель

Енергоефективність та 
енергозбереження

Оптимізація бізнес-процесів

Доступ до фінансування (гранти, 
фандрейзинг)

Фінансове управління та 
планування

Комунікації та PR

Управління персоналом

Діджиталізація бізнесу

Експорт

Юридичні питання

Кількість відповідей

Респондент міг обрати не більше трьох відповідей
(в опитуванні взяв участь 201 респондент)



ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ ГРОМАДИ



Якими є найважливіші НАПРЯМИ розвитку економіки Вашої громади? 
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Розвиток малих і середніх підприємств

Підтримка підприємництва, стартапів

Розбудова бізнес-інфраструктури

Енергоефективність, енергозбереження

Підготовка, перепідготовка робочої сили

Залучення інвестицій

Підтримка нових промислових виробництв

Покращення технічної / комунальної інфраструктури

Створення індустріальних парків

Охорона довкілля та благоустрій території

Поліпшення безпеки та правопорядку

Підтримка наукових досліджень, інновацій

Створення умов для самореалізації молоді, жінок

Розвиток соціальної інфраструктури

Розвиток рекреації, сфери дозвілля

Підтримка ВПО, учасників АТО/ООС

Відкритість і ефективність врядування

Кількість відповідей

Респондент міг обрати до чотирьох відповідей
(в опитуванні взяв участь 201 респондент)



Які ГАЛУЗІ / СФЕРИ діяльності матимуть ключове значення для розвитку економіки 

громади?
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Паливно-енергетичний комплекс (традиційний)

Машинобудування

Деревообробна та меблева промисловість

Транспорт, логістика

Інформаційні технології (ІТ)

Енергозбереження та альтернативна енергетика

Освіта та освітні послуги

Хімічна промисловість

Торгівля

Медичні послуги, краса та здоров'я

Виробництво будівельних матеріалів

Сільське господарство

Легка промисловість

Харчова та переробна промисловість

Інноваційні виробництва

Туризм і дозвілля

Будівництво

Кількість відповідей

Респондент міг обрати до чотирьох відповідей
(в опитуванні взяв участь 201 респондент)



ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕСПОНДЕНТІВ
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до 21р.

від 21 до 35 рр.

від 35 до 50 рр.

від 50 до 65 рр.

понад 65 р.

% 65%

29%

6% Компанія / організація 
локальна (діяльність 
ведеться в Івано-
Франківську)

Компанія / організація 
локальна (діяльність 
ведеться в селі Івано-
Франківської громади)

Компанія / організація 
вже релокувалась до 
Івано-Франківської 
громади

Інформація про респондентів: гендерний, віковий та локально-реєстрацій розподіл

Віковий розподілГендерний розподіл Розподіл за місцем реєстрації

В опитуванні узяв участь 201 респондент у період 15 серпня – 16 вересня 2022 року

на території Івано-Франківської громади (Україна).



Висновки

• Переважна більшість опитаних оцінили громаду на відмінно та добре (34% − відмінно, 59% − добре) щодо умов для ведення бізнесу. 
Лише 7% оцінили місце для ведення бізнесу, як задовільне. І жодної негативної відповіді.

• Найбільша кількість негативних оцінок (більше 30% опитаних підприємств) отримали такі послуги як: сприяння залученню інвестицій,
доступ до фінансування розвитку бізнесу, розмір / ставки місцевих податків та зборів, наявність і доступ до інформації щодо 
підприємницького середовища та можливостей для бізнесу і умови підключення до мереж технічної / комунальної інфраструктури.

• Сприятливе територіальне розташування та транспортне сполучення є лідерами серед факторів розміщення бізнесу в регіоні. Важливими 
для представників МСП громади є наявність споживачів та кваліфікованої робочої сили, а також важливі постачальники сировини і
компонентів для розвитку їхніх бізнесів.

• Загалом роботодавці задоволені якістю свого персоналу, проте прогноз підприємців щодо зміни кількості зайнятих працівників на їх 
підприємствах на 2022 рік в цілому песимістичний: причини – виїзд кадрів за межі країни (в основному жінки з дітьми), мобілізація та 
конкуренція за залучення кадрів з боку релокованих бізнесів.

• Такі фактори як адміністративний тиск з боку органів влади, низький рівень співпраці влади і бізнесу, відсутність інфраструктури 
підтримки бізнесу та обмеження, пов’язані із захистом довкілля взагалі не згадуються у відповідях респондентів як перешкоди для 
розвитку бізнесу.

• Підприємства-респонденти в переліку основних галузей розвитку громади назвали енергозбереження та альтернативну енергетику, 
інформаційні технології (ІТ), торгівлю і послуги. Також велику кількість голосів отримали: транспорт і логістика, будівництво та
виробництво будівельних матеріалів, харчова та переробна промисловості, освіта та освітні послуги.



Команда програми «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП»

eu4business.ukraine@giz.de

https://www.giz.de

+38 044 501 3965

Марія Порчук, експертка зі стратегії розвитку міст, виконавиця дослідження

maria.porchuk@gmail.com

+38 050 523 36 33

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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