
Результати опитування 2021: «Актуальність проведення заходів для бізнесу 

 

В період з 02.03.2021 р. по 12.03.2021 р.  в Торгово-промисловій палаті України (далі ТПП 

України) було проведено опитування на тему: 

«Актуальність проведення заходів для бізнесу». 

Мета: виявлення потреб та інтересів представників українського бізнесу. 

Цільова аудиторія: діючі та потенційні члени системи ТПП України. 

Вибірка: 8996 компаній. 

Джерело: База даних членів ТПП України та її партнерів. 

Кінцева ціль: формування загального бачення про актуальність проведення заходів для 

представників українського бізнесу; визначення тем та форматів заходів; складання графіку 

заходів ТППУ на 2021 рік. 

В ході проведення опитування респондентам було запропоновано 12 питань. 

В опитуванні прийняли участь 142 респонденти. 

 

Далі розглянемо відповіді на Діаграмах для кращого візуального сприйняття: 

                                    

                                                                                                                                                                          Діаграма 1 

 

Як бачимо на Діаграмі 1, найбільші частки опитуваних – представники малого та 

середнього бізнесу. Це говорить про те, що представники даних типів бізнесу готові 

приймати участь в опитуваннях та заходах задля подальшого розвитку та розширення свого 

бізнесу та переходу в ланку великого бізнесу в майбутньому. 



Діаграма 2 

 

Розглядаючи  Діаграму 2,  бачимо, що в опитуванні прийняли участь  представники бізнесу 

з абсолютно різних сфер діяльності. Проте, найбільшу частку склали наступні галузі:  

- машинобудування: 12,7% 

- виробництво продуктів харчування: 12% 

- консалтинг, аудит, юридичні послуги: 9,2% 

                                                                                                                                                  Діаграма 3 

  



На Діаграмі 3 видно, що найактивніше відповідають респонденти з м. Києва  та 

Дніпропетровської області. 

 

Діаграма 4 

 

 

Діаграма 5  

 

Як бачимо з Діаграм 4 та 5, переважну більшість опитуваних цікавить участь у заходах 

різного формату, як ділових зустрічах (88%) так і в освітніх заходах (79,6%). 

Також видно, що деяка частка представників бізнесу (7% опитуваних)  взагалі не приймала 

участі та не відвідувала жодних заходів, проте бажання та інтерес  присутні. 

З даних діаграм можна зробити висновок, що проведення заходів є невід’ємною частиною 

у роботі з діючими та потенційними членами ТПП України.  

 



Діаграма 6 

 

 

 Діаграма 7 

 

 

Діаграми 6 та 7 показують, що найбільше представників українського бізнесу цікавлять: 

ділові заходи у форматі конференцій та форумів, або неформальних зустрічей; 

освітні заходи у форматі тренінгів та курсів з підвищення кваліфікації. 

 

 

 



Діаграма 8 

 

 

З вищенаведеної  Діаграми 8  можна побачити, що 81% опитуваних респондентів очікують 

від участі в заходах корисних знайомств та контактів.  

Представники українського бізнесу готові брати участь у заходах різного формату, та 

отримувати від них максимальну користь у вигляді своєрідного нетворкінгу та вирішення 

можливих проблем бізнесу (Діаграма 9). 

 

Діаграма 9 

 

 

 



Діаграма 10 

 

 

Щодо актуальної тематики проведення заходів, то з  Діаграми 10  видно, що 66,9% 

опитуваних респондентів переймаються попитом на продукцію та послуги, які надаються 

їхньою компанією; 37,3% - виробничими потужностями компанії; 35,9% - кваліфікацією 

працівників. 

Також цікавими є окремі відповіді респондентів щодо цікавості тематики у варіанті Інше, 

а саме: 

- інвестиції;  

- правила підтвердження відповідності продукції вимогам ЄС;  

- підбір лабораторій для тестування продукції; 

- швидкість пересування грошей, товарів, людей; 

- екологія, захист природи, викиди, звалища, управління відходами, тощо; 

- вирішення конкретних юридичних питань бізнесу; 

- співпраця з конкретними країнами, особливості їх законодавства у сфері експорт/ імпорт; 

- неконструктивна позиція органів влади щодо розвитку (зростання) малого та середнього 

бізнесу. 



Можна зробити висновок, що представники бізнесу розглядають участь у заходах також 

як своєрідний маркетингових хід, та отримання корисної інформації щодо збуту продукції 

(експорт в тому числі). 

Цікавим є факт, що 127 респондентів зі 142 опитуваних залишили свій контактний номер 

телефону. Це говорить про те, що вони відкриті для спілкування та співробітництва в 

майбутньому. 

За результатами проведеного опитування буде складено План-графік заходів ТПП 

України на 2021 рік з урахуванням потреб та побажань представників бізнесу. 

 

 

Висновки та пропозиції щодо удосконалення взаємодії  

між діючими та потенційними членами системи ТПП України 

 

В ході проведеного дослідження було виявлено, що представники українського бізнесу 

готові приймати участь в конференціях, форумах, неформальних зустрічах, а також 

проходити тренінги та отримувати корисний досвід з різних питань бізнесу. Зокрема, 

цікавлять питання попиту на продукцію, регулювання цін та кваліфікації працівників. 

Проведення заходів дозволить діючим та потенційним членам ТПП України налагодити 

зв’язки та контакти, обмінятись корисним досвідом, почути експертну думку колег, отримати 

доступ до цінних інформаційних ресурсів, а також, отримати підтримку в комунікаціях з 

органами державної влади. 

Адже однією з задач ТПП України є  побудова живої екосистеми, яка буде стимулювати 

побудову довіри всередині системи торгових палат України; професійний та особистісний 

розвиток кожного члена ТПП України. 

Починаючи з березня 2021 року в ТПП України запускається проект «Щотижневий 

дайджест» для членів палат. Метою даного проекту є інформування членів палат про 

актуальні зміни в законодавстві; висвітлення останніх економічних подій;  проведення подій 

в ТПП України. 

За результатами проведених ділових зустрічей, форумів, засідань  активно формується 

«База партнерів» – потенційних членів Палати».  З учасниками ведеться робота в форматі: 

первинний контакт через електронну пошту (надання документів, які описують переваги 

членства); запрошення на гостьові візити; подальша співпраця по оформленню членства.  

Протягом 2021 року буде запущено в дію проект «Електронна База даних членів ТПП 

України та її партнерів», що дозволить значно спростити процедуру залучення до членства, а 

також ведення діючих членів ТПП України. 

 


