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Метод 

Географія 

Аудиторія 

Вибірка

Період збору даних

Тривалість інтерв’ю
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Анонімне онлайн-опитування (CAWI)

Україна

Чоловіки та жінки, віком 18-55 років; Керівники, топ-менеджери

924 українця; 153 представники бізнесу

8 вересня – 20 вересня 2022

До 10 хвилин

Дизайн
дослідження
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Соціально-
демографічний 
портрет
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Фінанси, банки

Консалтинг

Харчова промисловість

Охорона здоров'я

Транспорт та логістика

Виробництво товарів

Промисловість

Телекомунікації

Освіта

Будівництво

Готельно-ресторанний бізнес і розваги

ІТ

Нерухомість

Сільське господарство

Інше

55
26

9 4

Великий бізнес Середній бізнес Малий бізнес

Дизайн
дослідження

153
Компанії Україні

Рітейл

Мікробізнес (ФОПи)

Розмір бізнесу

28%
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17%

11%

11%

9%

9%

8%

5%

5%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

4%

Сфера бізнесу

http://www.4service.group/


Дизайн
дослідження

924
споживача по
всій України

55% 45%

19%
Схід
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17%
Київ

9%
Північ
(Центр)

9%
Південь

27%
Захід

Регіон поточного проживання
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Що саме 
змінилось? 
Бізнес
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Що змінилось? 
Бізнес

Попри все, бізнеси що прийняли участь у дослідженні продовжують 
функціонувати здебільшого як і раніше на території України. Чверті 
підприємств довелось здійснити релокацію всередині країни, лише 3% 
перемістились за кордон. Близько третини бізнесу працює частково.

25%
Повністю продовжує
функціонувати на території
України, але довелось 
переміщувати його
всередині країни
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10%
Бізнес не може функціонувати 
закордоном, тому намагаємось 
продовжувати діяльність в
Україні

3%
Відбулося часткове 
переміщення бізнесу 
закордон

Як продовжує 
функціонувати бізнес в 
умовах війни?

1%
Бізнес лише почав
функціонувати після 
початку війни

36%
Продовжує 
працювати, але 
частково

62%
Продовжує повністю 
працювати, як і
раніше

Бізнес продовжує функціонувати на 
території України чи відбулося його 
переміщення закордон?

62%
Повністю продовжує
функціонувати на території
України без зміни
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Що змінилось? 
Бізнес

Скоротились обсяги
Зазнали фінансових втрат

19 78

Частково адаптували продукт/послуги під 
сучасні реалії

Нічого не змінювали

Дані у %

72

3

7

18
Важко відповісти/

Відмова
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Скоротилися

Залишились на 
довоєнному рівні

Збільшилися

Обсяги бізнесу за 

останні півроку…

До 50 тис. дол8%

7%

5%

15%

7%

Від 50 тис.  до 250 тис. дол

Від 250 тис. до 1 млн.дол

Від 1 млн. до 10 млн. дол

Більше 10 млн. дол.

Чи змінили сферу діяльності

бізнесу внаслідок війни?
Зазнали фінансових 

втрат:
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Проблеми. 
Бізнес

Зміна клієнтів (споживацької поведінки, релокація) та скорочення або 
переміщення – проблеми, які найбільше вплинули на український бізнес. 
В меншій мірі – фінансові проблеми та державне законодавство.

Клієнти

Скорочення чи 
переміщення

Проблеми з майном, 
сировиною чи 
матеріалами Персонал

Проблеми з 
постачанням, 

експортом Фінансові проблеми

Державне 
законодавство

15%80% 59%62% 23%80% 63%

55% Зменшення/
відсутність 
клієнтів

26% Зміна
споживацької 
поведінки

64%
Закриття частини 
офісів/торгових 
точок/відділень

Обмеження 
географії 
діяльності

Переміщення і 
облаштування 
нового місця 
розташування

Скорочення 
виробництва

49%

15%

11%

46% Зруйноване/частко

- 10 - www.4service.groupДані у % База: Споживачі N=924 | База: Бізнес N=153

во пошкоджене
майно (активи)

27% Нестача/відсутність
сировини та 
матеріалів

13% Пошкодження
сировини та 
матеріалів

53%
Забезпечення 
безпеки та захисту 
співробітників

Відтік/нестача 
працівників

Відтік "кращих" 
співробітників

Некомпетентність 
наявного персоналу

22%

11%

1%

55%
Логістичні та 
транспортні 
проблеми

Неможливість або 
складність 
експорту

15%

17% Складнощі звиплатою заробітної 
плати

12% Неможливістьоплати рахунків та 
інших боргових 
зобов'язань 
Зменшення/відтік 
інвестицій 
(зовнішнього 
фінансування)

3%

11% Невизначеністьдержавної політики 
у сфері 
підприємництва

6%
Непрогнозованість 
податкової 
політики

2%
Зменшення 
державної 
підтримки
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Адаптація 
Бізнес

• Більшість компаній, що прийняли участь у опитуванні,
адаптувались до роботи в нових умовах.

• Основний план дій на найближчий час – це пошук нових 
клієнтів та каналів збуту.

Дані у %

Пошук нових клієнтів/каналів продаж

Скорочення витрат

Запуск нових напрямів бізнесу / Інтеграція або покупка інших
бізнесів

Пошук партнерів на зовнішніх ринках / Пошук фінансування

Запровадження технологічних інновацій

Залучення нового персоналу

Розвиток експорту

Скорочення персоналу

Поставити бізнес на паузу

Перелаштування /адаптація бізнесу на потреби армії та гуманітарні
потреби

58

37

33

27

26

18

13

11

2

3

ТОП-10 кроків на наступні 3 місяці

92%
Вважають, що допомагають 
країні «вистояти» у ситуації, 

що склалася
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Що саме 
змінилось? 
Споживачі
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А вдома краще. Споживачі
Оцінка поточного місця проживання у порівнянні з життям вдома

37%
Змінювали своє місце 
проживання

25

25

54
Краще

Як краще, так ні

Гірше 36

36

18Краще

Як краще, так ні

Гірше

В Україні, але не вдома
(змінили місце проживання після початку війни)

Сум за домівкою 

Погані умови

Все чуже, інший

менталітет

Немає роботи

Ті, хто змінив місце проживання, але залишився в Україні, зазначають, 

що зараз їм живеться краще, за рахунок стабільності та безпечності.

За кордоном

Рівень життя

Стабільність

Безпечно

Тут моя родина, 

є де жити

www.4service.group- 13 -База: Споживачі N=924

А ось ті, хто перебуває за кордоном, відмічають покращення життя 

лише у 18%, оскільки більша частина сумує за домівкою, все для 

них чуже, інакший менталітет та відсутня робота
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Зайнятість. 
Споживачі

Наразі зменшився % працюючих, у порівнянні з довоєнним 
періодом. Більше половини українців, які мають роботу, 
працюють офлайн.

74%
Мали роботу на
момент початку
війни в Україні

74

26

47

15

36

62%
Мають роботу 

зараз

Так, працюю на того ж роботодавця

Так, працюю на іншого роботодавця (змінив(ла) місце роботи після п 

Не працюю

Який формат роботи?

64%
Повністю 

офлайн

18%
Частково 

віддалений 

(онлайн + офлайн)

14%

Повністю 

віддалений 

(онлайн)

N=191

www.4service.groupДані у % - 14 -База: Споживачі N=924
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Галузі. 
Споживачі

Після початку повномасштабної війни для населення України стало перш за все важливим 
питання оборони країни, охорони здоров’я, також значимо більше населення стало 
розуміти, що робота комунальних служб є дуже важливою, як і харчова промисловість, 
транспорт та логістика, промисловість загалом та розвиток сільського господарства

Оборона

Телекомунікації (зв'язок, Інтернет)

Охорона здоров'я

Комунальні служби

Харчова промисловість

Транспорт та логістика

Промисловість

Фінанси, банки

Сільське господарство

Освіта

ІТ

Будівництво

93

89

74

67

65

62

57

57

52

50

38

36

70

87

65

56

50

46

49

57

34

49

36

30

Важливість галузі

до війни та після її

початку:

www.4service.groupДані у % - 15 -База: Споживачі N=924
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Галузі. 
Споживачі

В загальному, ставлення споживачів до інфраструктур не змінилось. У 
деяких галузях спостерігаємо покращене ставлення, що пов’язане, в 
першу чергу з тим, що галузі продовжили працювати в умовах війни.

59

11

78

4

66

15

59

20

74

9

25 16 14 14

Поштово-логістичні 
компанії

12

Так, змінилось в кращу сторону Не змінилось Так, змінилось в гіршу сторону

Комунальні 
служби

Телекомунікаційна сфера 
(зв'язок, Інтернет)

Транспортна сфера 
(поїзди, автобуси, служби таксі)

Фінансові та банківські 
установи

Як змінилось ваше ставлення до..?

28

5

4

2

2

35

6

5

3

3

Залишились працювати
в умовах війни

Лояльне ставлення 

Кредитні канікули 

Гарна швидкість 

Міжнародна підтримка

Байдуже, погане ставлення

Погана якість 

Війна, нестабільність 

Завищення комісій / ставок

Різниця курсу / відсутність
валюти

Показано 2% та більше
Що саме посприяло такому ставленню?

43

6

5

4

16

5

5

Залишились 
працювати в умовах

війни

Гарна якість

Гарна швидкість

Гарний сервіс

Погана якість 

Тарифи / підвищення

тарифів

Байдуже, погане
ставлення

23

12

8

21

19

10

Залишились працювати
в умовах війни

Безкоштовний / дешевий
проїзд

Гарна якість

Графік / скасування
маршрутів

Тарифи / підвищення
тарифів

Погана якість

42

23

11

10

7

11

Залишились
працювати в умовах

війни

Безкоштовний / 
дешевий зв'язок

Гарний сервіс

Гарна якість

Отримання інформації / 
оперативна інформація

Погана якість 

Тарифи / підвищення
тарифів 6

24

22
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3

3

21

15

2

2

Залишились працювати
в умовах війни

Якість / гарна логістика

Дешеві тарифи

Допомога людям / ЗСУ 

Тарифи / підвищення

тарифів

Йдуть довше посилки / 
гірше працюють

Погана якість 

Зникнення / втрата
посилок

N=103N=111 N=90N=61 N=62
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6 33 39 19

Дуже суттєво змінилась 

Майже не змінилась

Трохи змінилась 

Взагалі не змінилась

Зміна ЦА та потреб. Бізнес

Наскільки змінилась цільова аудиторія бізнесу

39%
Бізнесу відчувають 
зміни ЦА клієнтів

49%
Релокація клієнтів, 

зміна типу 
споживача

16%
Зниження 

купівельної 
спроможності

11%
Зміна 

потреб

Які саме …

Помітили зміни у 
потребах клієнтів за 
останні 3 місяці71%

Економія, зниження 
платоспроможності

Потреба в безпеці,
9% мінімізації ризиків

52%

4%

Зменшились очікування 
від сервісу

Переорієнтація на інші категорії товарів 
(українські, для військових тощо)18%

Потреба у дистанційному
обслуговуванні

4%

www.4service.groupДані у % - 17 -База: Споживачі N=924
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20

2

Споживання. Споживачі vs бізнес
Чи змінилась споживацька поведінка Українців?

Думка споживачів Думка бізнесу

12

66%
Стали менше 

купувати, більше 
економити

Без змін

Купують

більше

Важко 

відповісти

20

2

9

Без змін

Купують

більше

Важко 

відповісти

69%
Стали менше 

купувати, більше 
економити
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Товари. Споживачі

Одяг, взуття

Техніка (цифрова, побутова)

Ювелірні товари/Аксесуари

Меблі

Книги, канцтовари 

Товари для автомобіля

(в т.ч. пальне)

Товари для дому

Зоотовари

Товари для дітей

Ліки (в т.ч. вітаміни)

Побутова хімія

Засоби гігієни, догляду за собою

Продукти харчування

Інше

83

78

76

70

48

47

47

25

24

23

22

18

13

1

Стали купувати рідше …
База: споживачі, що економлять N=213

13%
Не звертають 

увагу на 
виробника

70%
Купують товари як 

українських, так і 
міжнародних брендів 

(окрім російських)

2% в т.ч. російських

15%
купують лише 

товари 
українських 

брендів
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Супермаркети. Споживачі
Стали купувати

33

21
32

23
30

15 20

11

22 22
13

30
34 37 39 43 43

50 53 55

17 15
12

9
14 14 14

10
4 7

10
5

-

10

20

30

40

50

60

70

80

-

10

20

30

40

50

60

70

80

Рідше Частіше
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Після початку війни українці стали менше відвідувати супермаркети та найбільше зменшили споживання 

свіжої риби, алкогольних напоїв та солодощів. Свинину та яловичину частіше замінюють м’ясом птиці, 

частіше купують сезонні фрукти, овочі та бакалію.

Фрукти та 
овочі

М'ясо птиці
(курятина,
індичатина)

Бакалія 
(крупи, 

борошно, 
прянощі, 
овочеві 

консерви)

Хлібо-
булочна 

продукція

Вода/ 
Соки

Молочна 
продукція

Кава/чай Тютюнові 
вироби

Сири Заморожені 
напівфабри 

кати 
(пельмені, 
вареники)

Ковбасні 
вироби

Свіже м'ясо
(свинина, продукти

яловичина) (заморожені
овочі, риба)

Морожені Солодощі 
та снеки

Алкогольні 
напої

Риба свіжа
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Торгові центри. Споживачі

Після війни значно зменшилось відвідування 

торгових центрів. Серед помітних змін у ТЦ 

українці відмічають підвищення цін та зменшення 

асортименту.

Виросли 

ціни

Зменшивс 

я 

асортимен 

т

Багато 

магазинів 

зачинено

Поганий 

сервіс

Погана 

якість

За останні 3 місяці змінились

очікування від ТЦ, тому що …

55

29

2

Мало акцій Інше*

6 3 3
11

В середньому, відвідування ТРЦ (на

тиждень )

За останні 3 місяці До війни

www.4service.groupДані у % - 21 -База: Споживачі N=924

1.2
рази

2
рази

Для додаткової інформації: *Що потрапило в інше:
• Досить часто бачимо товари які скоріш за все, були гуманітарною допомогою

• Не безпечно

• З‘явилось багато акцій,різноманітних продуктів харчування.

• Часто під акцією товари російського виробника.

http://www.4service.group/


www.4service.group

Онлайн покупки. 

Більшість українців звикли робити онлайн покупки, але через війну їх частота зменшилась. 

На українських маркетплейсах

На офіційному сайті магазину

Через сервіси, де можуть 
продавати і нові, і вживані речі

У соцмережах та месенджерах 

На сайтах, де зібрано багато різних 
брендів (Answear, myMeest, 

Всі.Свої)

На зарубіжних маркетплейсах

56 

58 

34 

34 

24 

18 

51 

49 

35 

28 

14 

11 

Місця онлайн покупок

36%

28%

24%

8%

…частки онлайн та офлайн 
формату не змінились з 
початку війни

… частково перейшов у 
онлайн формат

… продовжує вести свою 
діяльність офлайн

… повністю перейшов у 
онлайн формат

Після початку війни ваш бізнес …

Споживачі

69%
Купують
онлайн

2.5 рази2.1 рази

За останні 3 місяці До війни

В середньому, купують онлайн (на місяць) 

Бізнес

- 21 -Дані у % База: Споживачі N=308



Відпочинок та розваги. Споживачі

Внаслідок війни перестала користуватись популярністю і розважальна сфера. Найбільше перестали 

відвідувати кінотеатри, кафе та ресторани.

34 32

7

35

10
3

9
3

14

48

4 3 2

Взагалі перестали їх відвідувати

Стали відвідувати їх рідше

Відвідування не змінилося

Стали відвідувати їх частіше

Ніколи не відвідували

Важко відповісти

72%
Кінотеатри

69%
Кафе/ресторани

54%
Салони краси

39%
Спортивні клуби

www.4service.groupДані у % - 23 -База: Споживачі N=924

55

17

72
18

2

23

31

18

0

25
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Сервіс

- 24 - www.4service.group
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За останні три місяці 82% українців зазначали, що не стикались з
проблемами обслуговування, а серед тих, хто стикався, більшість не 
звертались зі скаргами, тому що скаржитись неефективно та не на 
часі. А от майже третина бізнесу відмічає зменшення скарг.

Бізнес

Чи стали ви отримувати більше скарг від 
клієнтів за останні 3 місяці?

Так, кількість скарг зросла

Кількість скарг майже не змінилась

Кількість скарг зменшилась

Проблеми 
обслуговування 
та скраги на 
сервіс

Споживачі

18%

Дані у %

Не працюємо з клієнтами

Стикались з проблемами
обслуговування

35%
Звертались зі скаргами
чи відгуками до компанії, 
до її співробітників чи 
керівництва

N=49* 63%
Не звертались 
зі скаргами

- 25 - www.4service.groupБаза: Споживачі N=924 | База: Бізнес N=153

N = 31, ті, хто не звертався зі скаргами

11

52

28
1

Неефективно, на скарги не реагують 81%

Зараз не час, щоб скаржитись 29%
Не знаю, як можна 
поскаржитись/залишити відгук

9%

Ніколи не з'ясовую стосунки/не люблю 
псувати собі настрій

7%

http://www.4service.group/


Надмірна 
емоційність 
клієнтів

4

22

65

7

10

21

54

8

Так, клієнт завжди правий 

Так, але коли ці емоції не 
переходять за рамки 

Ні, але співробітник повинен 
ввічливо прояснити ситуацію і не 

переходити на особистість

Ні, співробітник не повинен терпіти 
грубощі та надмірні емоції

Чи повинен співробітник компанії терпіти 
надмірну емоційність клієнта?

43%
Споживачів стали 

проявляти 
надмірну 

емоційність за 
останні 3 місяці

56%
Клієнтів стали 

частіше проявляти 
надмірну емоційність

- 26 - www.4service.groupДані у % База: Споживачі N=924 | База: Бізнес N=153

Споживачів писали подяки до

15% компанії, до її співробітників чи
керівництва за останні 3 місяці

Незважаючи на те, що більшість українців (62%) вважають, що співробітники 
не повинні терпіти надмірну емоційність клієнтів, 43% все ж-таки, при 
виникненні проблем з обслуговування, проявляли її. А більше половини 
представників бізнесу зазначають, що такі прояви почастішали останнім часом.

Споживачі Бізнес

http://www.4service.group/


Зміна рівня 
сервісу. Споживач

Покращення сервісу перш за все споживачі відмічають у поштово-
логістичній сфері. Щодо послуг держ. установ та мобільному зв’язку, 
долі тих, зазначає покращення та погіршення сервісів майже

однакові.

N = 289 N = 250 N = 224 N = 223 N = 176 N = 126 N = 97

20 14 12 13 6 9 18

61 80
56

74 85 79 60

17
4

23
7 6 8 17Так, сервіс 

покращився

Ні, сервіс не 
змінився

Так, сервіс 
погіршився

Чи помітили зміну рівня сервісу?

Мобільний
зв’язок
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Супермаркети Поштові /служби 
доставки Банки

Держ. 
установи

Он-лайн 
замовлення

Медичні 
заклади

40% Помірні ціни, акції, знижки

36% Якість зв'язку

31% Роумінг

14% Якісний сервіс

8% Вибір та наповненість пакетів

7% Послуги стали зручніше

49% Швидкість доставки

18% Якість обслуговування

17% Працюють по всій Україні

3% Надійність

2% Доступна ціна

http://www.4service.group/


Зміна рівня 
сервісу. Споживач

Що саме спричинило зниження сервісу? В першу 
чергу – це довге обслуговування/черги та високі 
ціни.

20%
Мобільним 

зв'язком

14%
Супермаркетами

12%
Поштовим
/службою 
доставки

13%
Банківськими

18%
Держ. 

установами

Ті, хто
помітив
зниження
рівня
сервісу

Що саме погіршилось?

Високі ціни

Довге обслуговування, 

черги

Поганий асортимент

Довге обслуговування, 

черги;

Знизилась

компетентність 

персоналу;

Зменшення кількості 

персоналу

Довге обслуговування, 

черги;

Тривала доставка

замовлень/Порушення

термінів

Зменшення кількості 

персоналу

Довге обслуговування, 

черги;

Порушення термінів

Зменшення кількості 

персоналу

Порушення термінів;

Довге обслуговування, 
черги;

Зменшення кількості 
персоналу

Топ причини

- 28 - www.4service.groupДані у % База: Споживачі N=924 | База: Бізнес N=153
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Рівень 
сервісу

Зміна клієнтів (споживацької поведінки, релокація) та скорочення або 
переміщення – проблеми, які найбільше вплинули на український бізнес. В 
меншій мірі – фінансові проблеми та державне законодавство.

Споживачі Сервіс в Україні Бізнес

17%
погіршився

13%
погіршився

59%
не змінився

Наш сервіс

71%
не змінився

- 29 - www.4service.groupДані у % База: Споживачі N=924 | База: Бізнес N=153
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Мова
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Мова 
Споживачі

В сучасних реаліях українці почали більше спілкуватися 
українською мовою та менше російською, як вдома, так і на 
роботі.

Українською

Російською

Обома

Суржик

58

18

24

1

44

35

19

2

Зараз

До початку війни в Україні

Вдома?

69

7

24

45

33

19

Якою мовою частіше 

спілкувались / спілкуються

На роботі?

- 31 - www.4service.groupДані у % База: Споживачі N=924 | База: Бізнес N=153
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Мова. 
Споживачі 
vs бізнес

Споживачі та бізнес проявляють солідарність у мовному питанні: більшість 
представників обох аудиторій вважають, що персонал повинен 
підлаштовуватись під клієнта стосовно мови обслуговування. Бізнес також 
відмічає, що на сьогодні більша частка співробітників обслуговують клієнтів 
українською мовою, ніж до війни.

погіршився

Бізнес

Споживачі vs. Бізнес

Чи повинен персонал підлаштовуватись під клієнта
стосовно мови обслуговування?

Ні, повинні говорити лише українською

Так, персонал повинен спілкуватися мовою 

клієнта (російською у тому числі)

Так, персонал повинен спілкуватися мовою

клієнта (за виключенням російської)

Інше – 2%

43%

29%

27%

42%

38%

18%

співробітників компаній

92% готові до обслуговування
українською мовою

59%
співробітників компанії 
обслуговували клієнтів
українською мовою до початку
війни

85%
співробітників компанії 
обслуговують клієнтів
українською мовою зараз
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Комунікації
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Комунікації.
Споживачі
vs бізнес

Рекламний контент змінився, 70% бізнесу зазначили, що змінили свій 
рекламний контент у бік патріотичності. Більшості Українцям (63%) це 
подобається.

погіршився

Дуже підтримую патріотичні теми у 
рекламі, такий контент мене надихає

Патріотичні теми у рекламі комерційної 
продукції  мені подобаються

Я байдуже ставлюсь до реклами 
комерційної продукції з патріотичним 
контентом

Патріотичні теми у рекламі комерційної 
продукції недоречні

Патріотичні теми у рекламі комерційної 
продукції мені набридли

Так, повністю набув патріотичного
спрямування

Так, частково набув патріотичного
спрямування

Ні, не набув патріотичного спрямування

Плануємо надати рекламному контенту
патріотичного спрямування

Плануємо припинити патріотичну 
спрямованість рекламного контенту

30

33

13

11

4

Позитивно ставляться до 
патріотичного рекламного 
контенту

Бізнес
Змінився рекламний контент

81% у бік патріотичності за останні

півроку
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63%
21

60

9

2

1

Споживачі
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Комунікації. 
Споживачі 
vs бізнес

Більшість українців позитивно сприймають патріотичне спрямування 
рекламного контенту, проте бізнес значно менше помічає покращення 
ставлення у свій бік. Більше половини бізнесу планують і надалі продовжувати 
спрямовувати рекламний контент у патріотичний бік.

Споживачі

42
Відмічають 

покращення 
ставлення до таких

компаній

45%

Бізнес

3

Помічають
покращення 
ставлення до 
своїх компаній

36%

Ставлення клієнтів до
компаній, які у своїй

рекламі почали
використовувати

патріотичну тематику

База: N=126, чий рекламний контент 
набув патріотичного контексту

6

7

55%

Продовжуватимуть
спрямовувати рекламний
контент та комунікаційні
меседжі у патріотичний бік

36
26

Позитивно / покращилось ставлення 
Нейтрально
Негативно / погіршилось ставлення 
Важко відповісти
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Донати
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Донати.
Споживачі
vs бізнес

Українцям дуже важливо, щоб компанії донатили кошти 
для ЗСУ, але значна частина не знають, про те, що 
більшість компаній, насправді, уже донатять.

Споживачі Бізнес

94%
Персоналу компаній
позитивно ставиться
до того, що компанія 
донатить

База: N=143, ті, 
хто донатять

66%
планують
донатити у
наступні 3 місяці

41%
співробітників не
знають, чи їх
компанії донатять

компаній донатили
на суспільні потреби

94%

Звертаються менше
або взагалі перестали
звертатись до компаній, 
що не донатять

93%
співробітників
компаній позитивно
ставляться до того, 
що роботодавець
донатить

30%

95%
важливо, що
українські компанії 
жертвують кошти
для ЗСУ
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Ставлення бізнесу до висвітлювання інформації щодо донатів 
полярне: частина висвітлює її, а інша, така ж частка, вважає, що
«Донати – це допомога, а не спосіб популяризації».

погДіізрнашютьисявся

Споживачі Бізнес

Донати.
Споживачі
vs бізнес

154243

Чи висвітлюєте ви інформацію про донатування
вашого бізнесу на суспільні потреби?

76

16

13

82

Висвітлюють

N=192

Чому ні?

63

40

36

36

3

Соціальні мережі 

Реклама в Інтернеті

Знайомі/рідні/друзі

Сайти самих компаній

База: N=179, ті хто володіє 
інформацією, які компанії

донатять

Джерела інформації, про донати

Споживачі vs. Бізнес

База: N=61, ті хто 
висвітлюють інформацію про 
донатування

N=61

Так
Ні
Важко відповісти

43
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24
14 8

Це допомога, а 
не спосіб 

популяризації

Не бачимо у 
цьому 

необхідності

Така політика 
компанії

Висвітлимо 
пізніше

6 Блогери 8

3

1

17 Благодійні організації 

Реклама на ТВ

5 26

16 Зовнішня реклама 5

9 Радіо 5
Мобільний додаток 5

Внутрішні комунікації 8
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Донати. 
Споживачі 
vs бізнес

Споживачі

Більша частина бізнесу допомагає грошима, це відмічають і 
споживачі.

Бізнес

Яким чином роботодавці виділяють
кошти на донати?

Яким чином компанії 
донатять?

11%

33%

12%

Перерахунок 
коштів 
напряму

Через 
фонди, ГО

Власний 
благодійний 
фонд

56%
Фінансово
допомають

38%
Допомають
товарами, 
послугами

53

15

12

8

8

8

7

Виділяє певну суму коштів з прибутку компанії
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Проводить акції з метою збору коштів (офлайн)

Проводить збір коштів у соц.мережах від компанії (онлайн)

Збирає кошти з користувачів/відвідувачів компанії

Надає послуги / товари ЗСУ безкоштовно або зі знижками

Закладає донати у собівартість товарів/послуг

За рахунок скорочення зарплат співробітників

http://www.4service.group/
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Компанії, про які знають, що вони донатять для ЗСУ

Споживачі

9%

4%

4%
5% 4%

4%
4%

4%

4%

*Показано 4% та більше

База: Споживачі N=543, ті хто володіє інформацієюБ,аязкіак:оСмппаонжії диовнаачтяітNь =181, ті хт- о40в-олодіє

інформацією, які компанії донатять

4%

http://www.4service.group/
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Рівень довіри до компаній, що донатять досить високий (59%), проте 
близько чверті знають про випадки шахрайства(22%). Найбільшим 
рівнем довіри користуються всеукраїнські благодійні організації.

Компанії, що були помічені у шахрайстві

погіНрешвіриювся

Донати. 
Споживачі

22%
знають про випадки шахрайства 

компаніями, коли їх донати, насправді, 
частково або повністю не були 
направлені на зазначені потреби37

4

59
Вірю

Як вірю, так і ні

Рівень довіри в те, що компанії, які донатять, 
дійсно передають ВСІ зібрані кошти

Кому готові довірити свої кошти для передачі ?

49

42

32

28

12

12

2

Всеукраїнські благодійні організації/фонди

Друзі/родичі/знайомі

Відомі медійні особи

Місцеві благодійні організації/фонди

Малий та середній бізнес (місцеві компанії)

Крупний бізнес (великі компанії)

Перераховую напряму

10%
Нікому не готовий(а) 
довірити кошти для 

передачі ЗСУ
Не роблю і не робитиму 

пожертви для ЗСУ – 2%

63%
Не можу 

назвати 

конкретну 

компанію

9

8

7

6

6

Держ чиновники

Супермаркети
(Епіцентр, АТБ, Метро)

Волонтери 

Фонд Притули

Не хочу розголошувати

База: N=67, ті, хто знають про випадки шахрайства
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Бажаємо відмінних
результатів в роботі!
Команда 4Service Group

Victoria Skorbota

Development Director 4Service Ukraine 

Business Partner DesignThinkers Academy

V.Skorbota@4service-group.com

Phone: +38 (067) 549-22-75

Skype: v.skorbota
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