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ВСТУП 

1.1 ЧОМУ БІЗНЕС ПОТРЕБУЄ ВІДНОВЛЕННЯ?

 

У цьому методичному посібнику КОВІД-19 

розглядається як всепланетна 

катастрофа, яка дуже серйозно 

похитнула звичне життя безлічі громад 

і країн світу загалом. Вона призвела до 

масових людських, матеріальних, 

економічних та екологічних втрат і 

наслідків. Масштаби цих збитків такі 

великі і загрозливі, що уражені громади 

або країни більше не спроможні впоратися 

з використанням власних ресурсів. 

Зазвичай катастрофа чи стихійне лихо 

має природнє походження, але 

сьогоднішню створила людина, і це дуже 

прикро. То ж людині з цієї халепи і треба 

вибиратися. 

 

Людство має визнати той факт, що 

пандемія завдала непоправної шкоди 

підприємствам, заводам, фермерським 

господарствам, фабрикам тощо. 

Особливо тяжкий удар нанесено малим 

підприємствам, їм відновитися після 

такого лиха буде найпроблематичніше.  

Насправді КОВІД-19 не приніс жодних 

фізичних руйнувань, як це стається після 

наводнення, землетрусів, активних 

вулканів, цунамі. Але він, як і перераховані 

природні катаклізми, забрав людські життя 

і став шоком для бізнесу, бо прийшов 

без належного завчасного попередження, 

через що померли майже 372 тисяч людей 

і значна кількість підприємств 

постраждала за дуже короткий термін. 

 

Розпочавшись у Китаї (провінція Хубей), 

вірус КОВІД-19 вже набув планетарного 

масштабу, заморозивши на невідомий 

термін економіки країн, бізнес, 

підприємства, школи, дитсадки тощо у 

всьому світі. 

 

Цикл управління ризиками катастрофи 

 

 

За міжнародною класифікацією 
стихійних лих,  

епідемії та пандемії відносяться до 
категорії катастроф. 

Статистика вражаюча –  

станом на 01.06.2020 

коронавірусом інфіковано понад  

6,15 млн людей світу  

 

«Відділ ООН для зменшення небезпеки стихійного лиха» (UNDRR – United Nations 

Office for Disaster Risk Reduction) має безпосереднє відношення до кризових 

ситуацій. Головна мета цієї структури ООН – об'єднувати уряди, партнерів та 

громади, щоби сумісними зусиллями зменшити ризик та втрати від стихійного 

лиха для забезпечення безпечного і сталого майбутнього. 

Згідно з визначенням UNDRR, «відновлення» – це процеси відродження і 

поліпшення (де це необхідно) об'єктів, засобів до існування та умов життя громад, 

які постраждали від лиха, і навіть посилення зусиль для зниження факторів ризику 

цього лиха. Словосполучення «відновлення бізнесу», вживане в цьому документі, 

означає застосування циклу управління ризиками стихійного лиха (рис.1). 
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Рис.1. Цикл управління ризиками стихійного лиха (катастрофи). 

 

Спробуймо розібратися в цьому циклі. 

КОВІД-19 – це, безумовно, катастрофа. 

Уряд Китаю організував «реакцію» на 

катастрофу, залучивши до неї все 

суспільство на всіх можливих рівнях. 

Оскільки «реакція» стримує розгортання 

катастрофи, то відкриваються можливості 

для «реабілітації та відновлення», і тому 

їх необхідно застосувати для повернення 

життя «в нормальне русло» або, навіть, за 

принципом «зробити краще, ніж було 

раніше». Наскільки це можливо? Все 

залежить від масштабів заподіяних 

збитків.  

 

 

 

1.2 ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ БІЗНЕСУ 

 

 

  

Одним із елементів процесу реабілітації та відновлення є, власне, відновлення 

роботи підприємств, які постраждали від катастрофи, а це, найперше,  

мікро-, малі та середні підприємства 
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1.2 ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ БІЗНЕСУ 

 

Даний посібник пропонує універсальні 

рекомендації, якими можуть скористатися 

всі типи підприємств мікро-, малого та 

середнього бізнесу. Загальновідомо, що 

компанії та підприємства різняться між 

собою за профілем своєї діяльності і цей 

спектр дуже широкий – від переробки с/г 

продукції, виробництва продуктів 

харчування до виготовлення столярних 

виробів, створення інформаційних 

технологій, металооброблення, 

текстильного та швейного виробництв 

тощо. Це тільки невеликий перелік, бо ще 

є безліч надаваних послуг і сільське 

господарство. Такі підприємства можуть 

бути розташовані в епіцентрі спалаху 

КОВІД-19, або у зовсім інших регіонах чи 

кліматичних зонах, і на них можуть 

працювати від мінімум 8 до 100 людей.  

Однак на сьогодні, і ми можемо 

стверджувати цей факт, всі підприємства 

відрізняються одне від одного не тільки 

видом свого бізнесу, але й ступенем 

ураження від коронавірусу. Деякі 

підприємства може і взагалі не 

постраждали, тоді як інші, вірогідно, 

втратили свій основний штат працівників, 

постійних і потенційних клієнтів через 

тривалішу, аніж завжди, перерву в роботі. 

Деякі могли незворотньо позбутися 

запасів своєї продукції через карантинні 

обмеження, які унеможливили вихід на 

роботу. А деяким просто забракло 

фінансових засобів для існування… 

 

Універсальних рішень для подолання цих 

проблем у бізнесі немає. Комусь краще 

просто повернутися до початку Весняного 

фестивалю в Китаї (так зветься 

китайський новий рік) і рухатися вперед 

саме з того моменту, іншим потрібен 

поворот на 180 градусів, якщо, наприклад, 

мова йде про надання кейтерингових 

послуг у сфері туризму в провінції Хубей, 

адже там період відновлення триватиме 

ще довго. На деякі підприємства чекає 

неминуче закриття. Досвід відновлення від 

катастрофи у всьому світі демонструє 

жахливі реалії – безлічі підприємствам 

«світить» банкрутство у період, що 

наступить після завершення пандемії, 

навіть якщо у розпал катастрофи їм 

вдалося вижити. За час карантину та 

економічної стагнації ситуація на ринку 

кардинально змінилася, і тому тим, хто 

залишився «на плаву», теж буде 

непереливки.  

 

У посібнику розглядаються типові етапи 

оцінювання стану підприємств, які 

використовуються у період після 

стихійного лиха. Вони подані у тому 

вигляді, в якому застосовуються в 

багатьох країнах (рис.2). 

 

 

 
Методичні рекомендації носять загальний характер. Вони можуть бути 

використані на підприємствах будь-якого типу для систематичного виявлення 

потенційних проблем і їхнього якнайшвидшого вирішення з метою подолання 

труднощів, пов'язаних з пандемією КОВІД-19 
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Рис. 2. Покрокове відновлення бізнесу після катастрофи 

 

Вказані на рисунку кроки можна назвати 

здебільшого ітераціями 

(повторюваннями), адже їх суть 

залишається майже незмінною.  

Відмінність лише в тому, що на кожному 

наступному кроці суть розглядається 

значно глибше, відбувається перехід від 

швидкого оцінювання до детальнішого 

аналізу у міру того, як висвітлюються різні 

аспекти всього процесу.  

У період відновлення бізнесу вкрай 

важливо керуватися такими принципами: 

 діяти швидко і бути реалістом, 

усвідомлюючи ситуацію, яка склалася у 

бізнесі через пандемію КОВІД-19; 

 відчути і вловити ключові фактори, 

які визначатимуть майбутню 

прибутковість бізнесу після усунення 

бар’єрів та обмежень, спричинених 

пандемією КОВІД-19; 

 розробити достатньо надійні плани з 

відновлення бізнесу для подальшого 

забезпечення його безперебійного 

функціонування;  

 перевірити, чи існує спосіб 

застосувати принцип «зроби краще, аніж 

було раніше» (тобто, використати 

кризу на власну користь для зниження 

бізнес-ризиків як, наприклад, епідемія; а 

також як альтернативний спосіб 

покращити або розширити межі бізнесу);  

 мінімізувати втрати там, де це 

неможливо.  
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1.3. НАВІДНІ ЗАПИТАННЯ ДОПОМОЖУТЬ ВАМ СПЛАНУВАТИ ДІЇ НА КОЖНОМУ 

ЕТАПІ 

 

1.3 НАВІДНІ ЗАПИТАННЯ ДОПОМОЖУТЬ ВАМ СПЛАНУВАТИ ДІЇ  

НА КОЖНОМУ ЕТАПІ 

 

Даний посібник пропонує вам використати 

навідні запитання. Відповідаючи на них, ви 

зможете ухвалити для свого бізнесу 

рішення про те, як найкраще рухатися 

вперед. Більшість запитань зосереджено 

на ключових параметрах успіху для будь-

якого типу бізнесу, вони допоможуть 

зосередитися на тому, з чого почати і як 

продовжити свій шлях відновлення. 

 Деякі середні та крупні 

підприємства зазвичай володіють 

відповідним персоналом і значними 

ресурсами для розроблення рішень, 

а, можливо, і складних операцій, 

необхідних для забезпечення 

розвитку бізнесу. Це абсолютно 

нормальне явище. Можливо у 

період карантину ваші 

співробітники опанували онлайн 

курси з бізнес-аналізу чи 

маркетингу, навчилися 

розробляти пропозицію цінності, 

вміють користуватися різними 

набутими знаннями та навичками, 

а також застосовувати свою 

освіту та багаторічний досвід 

роботи. Не потрібно знову 

винаходити велосипед, або 

спрощувати існуючу систему 

аналізу. Задійте всі можливі 

ресурси для відновлення! 

 Але може статися й інша ситуація 

– багатьом мікро-, малим та 

середнім підприємствам 

доведеться обходитися меншою 

кількістю персоналу та ресурсів 

для напрацювання власних рішень. 

Якщо менеджери-власники або 

ключові співробітники чи їхні 

родини безпосередньо потерпіли 

від КОВІД-19, то на таких 

підприємствах людські ресурси 

одразу вичерпаються. Можливо 

доведеться відновлювати бізнес в 

умовах хронічного дефіциту знань 

та управлінського досвіду. Тому 

даний посібник розроблено з 

урахуванням і таких випадків. 

 Зважаючи на вищеописане, всім 

підприємствам, які розпочнуть 

відновлювальні процеси у бізнесі 

після завершення пандемії, 

потрібно буде вирішувати 

питання, актуалізовані у цьому 

посібнику.  

 

Ключовою відмінністю мікро-, малих та 

середніх підприємства від великих 

підприємств-гігантів є те, що більшістю 

мікро-, малих і середніх підприємств 

управляють безпосередньо їхні власники. 

Саме тому під час відновлення бізнесу 

Загалом важливо усвідомити одну ключову річ – відновлення бізнесу має дати 

позитивні плоди, щоб бізнес, який постраждав, стабілізувався і повернувся на 

рейки сталого розвитку. Відновлення бізнесу не вартуватиме нічого, якщо він 

виявиться збитковим, а його працівники зубожіють. Для більшості підприємств 

стане виграшним варіант повернутися до того моменту, коли бізнес 

зупинився і розпочався затяжний карантин з його жорсткими обмеженнями. 

Однак і безперечним є той факт, що багатьом доведеться пристосовуватися 

до змінених ринкових умов, якими зазвичай супроводжуються катастрофи  
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після катастрофи важливо враховувати 

саме їхню точку зору:  

 Як власник або менеджер свого 

підприємства, ваша особиста 

ситуація і ваше бачення значно 

впливають на потенційний успіх 

власного бізнесу. Кожен із вас має 

власні амбіції, а також різні 

обмеження і можливості на різних 

етапах свого життя, тому нікого 

не можна примусити до 

продовження ведення бізнесу. І, 

навіть якщо ваш бізнес є корисним 

та прибутковим для суспільства 

(громади), тільки ви ухвалюєте 

рішення, що через кризу, 

спричинену КОВІД-19, бізнес треба 

зупинити. 

 Деякі середні або великі 

підприємства ще до початку 

катастрофи можуть мати свої 

власні розроблені плани щодо 

забезпечення безперервності 

бізнесу на випадок різних видів 

надзвичайних ситуацій (так звані  

 

«форс-мажори»). Якщо у вас є такі 

плани, використовуйте їх для 

боротьби з КОВІД-19. Якщо ж 

таких планів у вас немає, 

подумайте про них на майбутнє, 

щойно ви успішно відновите свій 

бізнес або розпочнете новий після 

пандемії. 

 

Кожен із вас має свої професійні переваги 

і власний стиль роботи. У вашому бізнесі 

можуть існувати постійні шаблони і 

процедури, які вже давно перевірені часом 

і довели свою корисність на практиці з 

вашими співробітниками, клієнтами та 

постачальниками. Незалежно від того, які 

шаблони ви використовуєте, вони завжди 

передбачають певний «План дій». Ми 

рекомендуємо вам зробити у ньому допис, 

назвавши його «Діями для відновлення 

бізнесу» (табл.1) або «Планом 

відновлення бізнесу», в якому ви 

обов’язково занотуєте щось корисне і 

важливе з нашого методичного посібника.  

 

ТАБЛИЦЯ 1. Кроки та дії для відновлення бізнесу (використовується як приклад) 

№ Запитання або 

проблема 

Необхідний крок або дія Відповідальна 

особа 

1.  Чи залишився ваш 

персонал 

неушкодженим та без 

кількісних втрат? 

Зв'яжіться з кожним 

співробітником для перевірки 

його/її особистого (та всередині 

родини) стану здоров'я. Уточніть 

також про здатність і готовність 

працювати надалі 

Менеджер з 

персоналу 

2.  Чи здатний персонал 

повернутися на місце 

роботи? 

Перевірте можливі варіанти 

транспортного перевезення і 

проживання персоналу, який 

приїжджає з передмістя  

Менеджер з 

персоналу  

 

3.  Перевірте статус 

замовлення клієнта 

Зв'яжіться з клієнтами A, B, C, D 

для підтвердження замовлень w, 

x, y, z 

Менеджер з продажу 
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№ Запитання або 

проблема 

Необхідний крок або дія Відповідальна 

особа 

4.  Перевірте ситуацію з 

постачальниками 

Зв'яжіться з ключовими 

постачальниками і 

обговоріть/оцініть можливі 

терміни поставки. Обговоріть 

варіанти скасування або 

затримки замовлень, які були 

зроблені до катастрофи, 

узгодивши їх із замовленнями від 

клієнтів, зробленими після 

завершення катастрофи (пункт 3) 

Власник-менеджер 

 

5.  Посильте вентиляцію 

на робочих місцях 

 

Встановіть 8 додаткових 

мобільних вентиляторів у 

задушливих (погано 

провітрюваних) кутках робочого 

приміщення. Посильте пропускну 

здатність кондиціонерів, 

встановивши швидкість руху 

повітря до 0,20 м/с для 

забезпечення нормального 

робочого режиму 

Головний інженер 

6.  Посильте захист 

робочих місць від 

епідемії 

Встановіть прозорі пластикові 

захисні перегородки між 

робочими місцями  

Головний інженер 

7.  Виясніть для себе, чи 

вживається достатньо 

заходів для управління 

епідемічними ризиками 

Розділіть усіх співробітників за 

ступенем ризику. Перевірте 

належне виконання інструкції з 

техніки безпеки та охорони праці 

при транспортуванні працівників і 

торгового персоналу  

Менеджер з 

персоналу 

 Мінімізуйте ризик 

впливу між 

співробітниками 

 

Заново переплануйте робочі 

процеси та процедури, щоб 

звести до мінімуму прямий 

контакт між співробітниками і між 

співробітники та клієнтами. 

Запровадьте спеціальний 

карантин або ізолюйте осіб, у 

яких розвиваються або 

проявляються будь-які симптоми 

КОВІД-19 

Головний інженер 
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№ Запитання або 

проблема 

Необхідний крок або дія Відповідальна 

особа 

8.  Визначте очікуваний 

приплив грошових 

коштів протягом 

наступних 90 днів 

Перевірте дебіторську 

заборгованість станом на 31 

травня 

 

 

Бухгалтер 

9.  Запровадьте обрані 

опції для прискорення 

припливу грошових 

коштів 

Перевірте запаси готової 

продукції, аби її якнайшвидше 

розпродати. 

Прискорте розпродаж 

непотрібних активів 

Менеджер з продажу 

 

Головний інженер 

10.  Виконайте 

перезавантаження 

загальної системи 

зв'язку 

Розробіть стратегію комунікації з 

таким ключовим повідомленням: 

«Ми готові до роботи. Будемо 

регулярно відвантажувати товари 

до порогу вашої оселі вже з 

середини березня»). Для 

розповсюдження такого меседжу 

також скористайтеся вебсайтом. 

(Відшукайте фахівця або навіть 

ІТ студента, який допоможе вам 

розробити концепцію для веб 

сайту) 

Менеджер з продажу 

 

11.  Проінформуйте 

ключових замовників 

Зателефонуйте вашим ключовим 

клієнтам особисто і роз’ясніть 

ситуацію, що склалася. Це 

допоможе відновити довіру і, 

навіть, отримати замовлення на 

наступний квартал 

Власник-менеджер 

 

 

Запитання в посібнику розміщені у певній логічній послідовності, оскільки вони 

будуються один на одному і / або поглиблюються на кожному наступному етапі. Якщо ви 

не можете відповісти на питання, можливо вам буде потрібно дещо прояснити ситуацію 

для себе, перш ніж ви зможете продовжити далі. Деякі питання можуть не стосуватися 

вашого конкретного бізнесу або ситуації, тому їх можна проігнорувати. Однак більшість 

із них має безпосереднє відношення до будь-якого бізнесу. Не забудьте також вказати 

особу, яка відповідатиме за виконання аналізу або здійснення дій і відповідні терміни, 

щоб встигнути все виконати. 

 

У багатьох випадках вам, як власнику або менеджеру бізнесу, доведеться частину 

плану здійснити самотужки. Якщо знадобиться зовнішня допомога, ви на законних 

підставах можете звернутися до зовнішніх консультантів, наприклад, до сертифікованих 
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бухгалтерів і юристів, банків і центрів обслуговування малого бізнесу. Деякі з питань 

можуть бути вдало вирішені завдяки правильному і продуктивному спілкуванню з вашими 

клієнтами і постачальниками, тоді як ціла низка питань потребуватиме консультації з 

Вашим персоналом. 

 

Остання порада, але не менш важлива за попередні. З огляду на специфічний характер 

КОВІД-19 як вірусної епідемії, до основних питань не належатимуть ті, які притаманні для 

ситуації з виникненням інших видів катастроф на кшталт війни або стихійного 

природнього лиха. Йдеться про пошкодження або втрату приміщень і споруд 

підприємства, пошкодження інфраструктури, втрату активів і запасів підприємства, 

втрату бази даних і документів підприємства, захист від вандалізму і крадіжки або 

питання доступу до, власне, самого підприємства. Кількість таких випадків буде 

мінімальною у випадку з КОВІД-19, тому і розглядатися ці питання не будуть.  
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ВІДПОВІДІ НА ЦІ ЗАПИТАННЯ ПРИШВИДШАТЬ 

ВІДНОВЛЕННЯ БІЗНЕСУ 
 

Пропонуємо використати навідні запитання, згруповані за етапами відновлення 

бізнесу. Розпочинаємо з безпосередніх питань, що виникають через КОВІД-19, а 

потім переходимо до більш детального оцінювання ситуації, яке дозволить вам 

перезавантажити свій бізнес, коли катастрофу буде подолано. 

 

Деякі запитання можуть повторюватися на різних етапах. Це пояснюється тим, що деякі 

початкові судження можуть бути приблизними або некоректними і в подальшому 

опитуванні потребуватимуть уточнення та деталізації. Але не забувайте про те, що 

ситуація на ринку вже змінилася, і що для продовження свого бізнесу після катастрофи 

ви, можливо, вже не зможете покладатися на інформацію, отриману до початку 

катастрофи/карантину. 
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2.1 ВЖИТТЯ НЕГАЙНИХ ДІЙ 

 

1. Хто-небудь із ваших 

співробітників постраждав від КОВІД-

19? 

2. Чи є постраждалі в родинах 

вашого персоналу? 

3. Чи зможуть ваші працівники 

повернутися до роботи? 

4. Чи є наразі для них які-небудь 

перешкоди для повернення на роботу 

(це, насамперед, стосується тих, хто не 

живе поруч з офісом, а приїздить до 

роботи, користуючись міським 

транспортом)? Як вони зараз вирішують 

транспортне питання?  

5. Що ви можете зробити для 

співробітників, аби вони змогли 

повернутися на роботу? 

6. (Альтернативний варіант :) Чи 

потрібен вам для роботи персонал вже 

зараз? 

7. Чи має бізнес потенційну вигоду 

від того, що співробітники залишаються 

вдома, продовжуючи терміни 

карантину? Чи можуть співробітники 

повертатися на роботу по кілька осіб 

одразу (але не всі одночасно) у міру 

того, як ваш бізнес нарощує випуск 

продукції? Чи повинні всі повернутися 

на роботу з першого дня? 

8. Чи ваші приміщення неушкоджені 

та готові до роботи? 

9. Чи зможете ви отримувати 

товари від ваших постачальників (з 

інших місць) і відправляти продукцію 

вашим клієнтам (в інші місця)? 

10. Чи зможете ви відновити будь-які 

з ваших замовлених товарів, а також 

запаси напівфабрикатів і готової 

продукції? 

11. Якщо раніше ви застрахували 

свій бізнес, то чи зв'язалися Ви зі 

страховим агентом, аби запропонувати 

оглянути та оцінити пошкодження на 

місці? (Важливо: не розпочинайте 

прибирання перед тим, як зв'язатися з 

агентом і узгодити процедуру!) 

12. Чи ви зареєстрували всі 

пошкоджені замовлені товари, запаси 

напівфабрикатів і готової продукції? 

13. Чи ви сфотографували 

пошкодження, які виникли в результаті 

стихійного лиха/катастрофи? 

14. Чи ви надали попередню оцінку 

збитків вашій страховій компанії? 1 

 

2.2 ПІДГОТОВКА ДО ВІДНОВЛЕННЯ 

 

1. Ви склали для себе список дій, 

необхідних для відновлення бізнесу?2  

2. Оскільки КОВІД-19 розростається 

до масштабів глобальної пандемії і може 

знову повернутися до Китаю із-за кордону, 

чи є у вас достатньо матеріалів для 

захисту вашого бізнесу від КОВІД-19 (або 

інших епідемій) на наступні кілька місяців? 

                                                           
1 Див. Додаток A.1.1, в якому наведено типову  

розрахункову таблицю для оцінки ваших збитків.  

 

Чи достатньо у вас запасів дезінфікуючих 

засобів та засобів індивідуального захисту 

(ЗІЗ)? Як часто їх доведеться замінювати? 

3. Чи можна у вас на підприємстві 

змінити які-небудь робочі процеси або 

обставини так, щоб унеможливити прямий 

контакт між співробітниками і  ризик 

передачі COVID-19 у робочих 

2 Простий приклад показано у частині 1.3. 
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приміщеннях? Яка профілактика 

зараження здійснена у відділах продажу 

вашої продукції та транспортування до 

замовників? Чи вжито заходів для 

усунення ризиків передачі вірусу?  

4. Чи можна посилити гігієнічні вимоги 

на робочому місці завдяки підвищенню 

обізнаності працівників? Чи можете ви 

зробити так, аби кожна людина засвоїла 

інформацію про найкращий спосіб 

захистити себе та інших? 

5. Як ваш бізнес зростатиме в умовах 

постійного накопичення знань про КОВІД-

19, аби забезпечити найкращий захист 

для співробітників? 

6. Ви втрачаєте гроші щодня або 

щотижня, оскільки не працюєте? Яка це 

сума? 

7. Чи створили ви і/або оновили 

список вашої кредиторської 

заборгованості? Ви відсортували рахунки 

за датою погашення? Які рахунки і коли ви 

повинні сплатити? 

8. Скільки грошей потрібно вам (і 

вашій сім'ї) для життя?3  

9. Скільки додаткових грошей ви 

можете залучити (готівку, заощадження, 

інші доходи, кредити тощо)? 

10. Чи отримали ви від страхового 

агента інформацію про те, на яку виплату 

та в якій формі ви можете розраховувати? 

Коли це буде зроблено? 

11. Чи потрібно Вам ухвалити швидкі 

рішення про збереження персоналу в 

найближчому майбутньому? Чи існують 

які-небудь серйозні причини, які 

примусять вас звільнити кого-небудь із 

співробітників? 

12. Чи потрібно вам звільнити кого-

небудь із ваших співробітників, допоки 

бізнес по-справжньому не запрацює 

                                                           
3 Див. Додаток A.1.1, в якому наведено типову 

розрахункову таблицю для оцінки ваших збитків. 

заново? Альтернативний варіант: Чи 

можете ви доручити персоналу, який ви 

хочете утримати надалі, здійснити зміни, 

які ви вже запланували для поліпшення 

вашого бізнесу (перепроєктування, зміну 

робочих потоків, ремонт, будівництво 

тощо)? 

13. Чи вдається вам достатньо 

впевнено демонструвати лідерські якості 

на цьому етапі, щоб вмотивувати 

персонал зробити власний внесок у 

відновлення? Переконайтеся в тому, що 

ваші співробітники добре проінформовані 

про ситуацію в бізнесі і цілковито 

усвідомлюють можливі зміни в розпорядку 

дня і зміну поточних пріоритетів. 

14. Чи ви досі спроможні задовольняти 

всі замовлення від ваших клієнтів-

замовників? Чи ваші конкуренти когось 

вже переманили до себе? (Якщо вам все-

таки вдалося зберегти своїх клієнтів, 

терміново повідомте їх про затримку і 

терміни очікування доставки). 

15. Чи існують стандартні (регулярні) 

замовлення, про які Вам необхідно 

поговорити з конкретними клієнтами? 

16. Якщо в даний момент ви не можете 

виконувати замовлення, чи 

проінформували ви про це своїх клієнтів, 

запропонувавши звернутися  до інших 

постачальників, доки ви не зможете 

відновити власні поставки? 

17. Чи можете ви спільно з вашими 

клієнтами розробити стратегію, яка 

допоможе їм продовжувати отримувати 

товари чи послуги, які зазвичай надаєте 

ви?  

18. У випадку, якщо ви не можете 

продовжувати виробництво, або 

замовлення були скасовані вашими 

клієнтами, чи можете ви у відповідь 
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скасувати замовлення, які ви надіслали 

вашим постачальникам? 

19. Ви зв'язалися з вашими 

постачальниками стосовно графіків 

оплати за товари? (Попросіть їх перенести 

терміни через перерви в робочому 

процесі, які унеможливили збут їхніх 

товарів). 

20. Чи потрібно вам перенести свої 

закупівлі на інший термін? 

21. Чи ваш бізнес має свій сайт? Якщо 

так, то чи його слід закрити, чи, навпаки, 

через сайт інформувати клієнтів і, 

можливо, постачальників про те, що 

трапилося і коли ви плануєте повернутися 

до бізнесу?  

22. Чи існують інші способи зв'язатися з 

вашими клієнтами і тримати їх в курсі того, 

що відбувається? 

23. Чи зможете ви належним чином 

утилізувати будь-які пошкоджені 

замовлення і запаси продукції (наприклад, 

зіпсовані продукти харчування)? 

(Зв'яжіться з місцевим урядом, щоб 

переконатися, що вимушена утилізація 

відповідатиме місцевим процедурам та 

вимогам і не виявиться потім незаконним 

звалищем). 

24. Ви перевірили можливість 

отримання потенційної підтримки від 

місцевих, обласних та національних 

органів державної влади? 

 

  Ви вже адаптували свою стратегію комунікації під КОВІД-19? 

Перший випадок ураження коронавірусом КОВІД-19 стався в Китаї, тому клієнти у 

всьому світі можуть асоціювати вірус саме з цією країною. Цьому, зокрема, сприяє 

поширення інформації через соціальні мережі, а деякі безвідповідальні медіа навіть 

намагаються отримати вигоду від утворюваної паніки.  

Ми щодня дізнаємося щось нове про КОВІД-19. Однак ще є кілька питань, які викликають 

тривогу і можуть занепокоїти потенційних покупців-замовників. Якісь побоювання 

можуть бути «ірраціональними», інші – «резонними». 

Так, наприклад, з’являються деякі дослідження про те, що коронавірус зберігається та 

є активним до 9 днів на неживих поверхнях (наприклад, на склі, металі, пластику) [Kampf 

et al. In Journal of Hospital Infection, https://doi.org/ 10.1016 / j. jhin.2020.01.022] і може бути 

знешкоджений завдяки ефективній дезінфекції. Про це потрібно пам’ятати, якщо ваша 

компанія/підприємство здійснює експорт продукції за кордон, бо з прийняттям товарів 

у ваших замовників можуть бути проблеми. Покупці, вірогідно, захочуть дізнатися, яких 

заходів ви вжили, щоб КОВІД-19 не заразив неживі предмети, наприклад, побутові 

електроприлади, холодильники або будь-який виріб із зовнішньою оболонкою із пластику 

або металу (або ж, поцікавляться, яку процедуру ви використали для інактивації вірусу). 

Якщо ви такої інформації не надали, а замовник не може чекати через короткі часові 

терміни, він може залишити ваш товар на карантин або вибрати інший з країни, не 

пов'язаної з КОВІД-19. 

Тому важливо, щоб ви не тільки постійно моніторили інформацію про коронавірус 

(темпи поширення, методи профілактики та боротьби з ним), але й ефективно 

повідомляли про це своїм клієнтам. Вони мають знати, що ви, як їхній постачальник, 

добре поінформовані та вживаєте всіляких запобіжних та знезаражуючих заходів. 

Найкращим варіантом можна вважати той, коли ви працюєте на випередження, тобто, 

своїх замовників ви заспокоюєте та запевнюєте про небезпеку раніше, ніж вони почнуть 

турбувати вас із тривожними запитаннями. Щонайкраще ви з цим упораєтеся, то 

більше шансів, що ви не втратите своїх клієнтів.  
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2.3 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ: ДЕ ОПИНИВСЯ ВАШ БІЗНЕС  

ПІСЛЯ КОВІД-19? 

 
2.3.1 Залишатися на плаву: МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ4 
 

1. Ви порахували запаси своєї 

готівки?5  

2. Чи достатньо у вас готівки (готівкових 

грошей, готівки в банку, коштів, які 

повернуться від клієнтів за товари та 

послуги), щоб погасити борги і бути 

платоспроможним протягом наступних 

кількох місяців? 

3. Чи можна запаси ваших товарів за 

необхідності легко конвертувати в готівку, 

щоб оплатити ваші борги? 

4. Чи має ваш бізнес достатньо активів, 

аби погасити всі фінансові зобов’язання, 

включно із довгостроковими боргами?   

5. Чи задовільнять ваші активи типові 

вимоги банків до застави? 

6. Чи вчасно ваші клієнти оплачують 

рахунки? 

7. Чи вчасно платите ви своїм 

постачальникам? 

8. Ви вчасно видаєте зарплатню своїм 

співробітникам? 

9. Яким чином рівень продажів і 

затримка платежів від ваших клієнтів 

вплинуть на ваші чисті грошові потоки 

(надходження грошових коштів мінус відтік 

грошових коштів)?  

10. Чи існує потенційний 

короткостроковий дефіцит оборотних коштів 

(коли відтік грошових коштів перевищує їх 

приплив), який треба подолати у наступні 

12 місяців? Як це зробити? 

11. Чи мав ваш бізнес достатній обіг 

грошових коштів ще до КОВІД-19?  

12. Як, на вашу думку, КОВІД-19 вплине 

на Ваш грошовий потік? 

 

 
2.3.2 Спостереження за коливаннями: ЗМІНИ НА РИНКУ  
 
1. Оцініть стан з поточними 

замовленнями зараз і на найближчі 12 

місяців. Чи очікуєте ви анулювання 

замовлень? 

2. Чи проаналізували ви потенційний 

попит на ваш товар чи послугу після  

КОВІД-19? 

3. Чи зафіксовано у вашому 

місті/регіоні/області випадки закриття 

бізнесу/підприємств через КОВІД-19? 

4. Чи зачепив КОВІД-19 кого-небудь 

із ваших ключових клієнтів, і якщо так, то 

чи вплине це на ваш бізнес? 

                                                           
4 Ця інформація має життєво важливе значення для відновлення. Якщо вам потрібна допомога у вирішенні цих 

питань, зверніться за нею (наприклад, до вашого бухгалтера, довіреному бізнес-консультанту, старим друзям або, 
можливо, до ваших банкірів). 
5 Див. Додаток 1.3, де наведено типові форми застарілої кредиторської та дебіторської заборгованості, а також 

діаграми продажів для визначення наявної готівки. 

5. Чи зачепив КОВІД-19 кого-небудь 

із ваших ключових постачальників, і якщо 

так, то чи вплине це на ваш бізнес? 

6. Ви вже перевірили весь ланцюг 

поставок вашої продукції від пошуку 

сировини до доставки кінцевого продукту 

клієнтові? Виявили «вузькі місця» або 

труднощі? 

7. Чи є у вас можливість розмістити 

нові продукти та послуги, які 

задовільнять новий попит на ринку після 

завершення епідемії КОВІД-19? 
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8. Чи є можливість активізувати 

співпрацю з вашими постачальниками 

після завершення епідемії КОВІД-19, щоб 

підвищити цінність вашої продукції для 

ваших клієнтів? 

9. Чи зможете ви співпрацювати з 

вашими конкурентами після завершення 

епідемії КОВІД-19? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3.3. Усвідомлюємо, що чекає на наш бізнес: ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДО І ПІСЛЯ 
КОВІД-19 
 

1. Чи важливий ваш бізнес для громади 

(наприклад, ваш бізнес – це ключовий 

місцевий ринок, електропостачальна 

компанія, аптека, місцеве виробництво 

продуктів харчування, громадське 

харчування тощо)?  

2. Чи відноситься ваш бізнес до того, 

який має безпосереднє відношення до 

боротьби з епідемією КОВІД-19 (наприклад, 

виготовлення засобів індивідуального 

захисту: окулярів, дихальних та/або 

хірургічних масок, захисного одягу; інших 

медичних засобів; вакцини та 

фармацевтичних продуктів; засобів гігієни 

та дезінфікуючих засобів) або для 

поліпшення загального захисту (наприклад, 

виробництво обладнання: пластикових 

масок-екранів, обладнання для 

кондиціювання повітря; вентиляції з 

негативним тиском; лабораторного чи 

медичного обладнання)? 

3. Якою була загальна економічна 

ситуація («економічний клімат») у вашому 

населеному пункті до епідемії КОВІД-19? 

Якою вона стала після епідемії? 

4. Вам вдалося утримати свою позицію 

на рівні зі своїми конкурентами у галузі? 

5. Чи може ваш бізнес легко змінитися 

під впливом сторонньої сили? Це можете ви 

пристосуватися до змін, 

перепрофілювавшись на вужчий 

асортимент товарів? 

6. Чи зможете бути першим бізнесом-

«піонером», який відкриється у вашому 

районі чи галузі після епідемії?  

7. Чи можете ви довго чекати до 

повторного відкриття бізнесу і залишитися 

потім життєздатним?  

«Кооперація» або «Співпраця з конкурентами» 

 

За певних обставин підприємства можуть отримати вигоду від співпраці зі своїми 

конкурентами. Наприклад, співпраця з конкурентами має право на життя, якщо 

вона слугуватиме: 

 зниженню репутаційних ризиків, що загрожують усій галузі або конкретному 

регіону; 

 підтримці розробки нових технологій (шляхом розподілу невизначеного 

прибутку та об'єднання знань);  

 розробці спільних стандартів для підприємств усередині галузі або в 

конкретному регіоні; а також  

 ефективній взаємодії з урядом стосовно питань політики та законодавства 
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8. Чи володіє ваш персонал набором 

навичок, необхідних для виконання своїх 

завдань? 

9. Чи укомплектовано ваш бізнес 

необхідним персоналом? 

10. Чи не потрібно оновити ваші 

технології? 

11. Чи є досі конкурентоспроможними 

ваші ціни, послуги тощо? 

12. Ви застрахували свій бізнес 

належним чином? 

13. Чи відомо вам про якісь нові загрози 

(негативні фактори за межами вашого 

контролю) для бізнесу (наприклад, нові 

конкуренти, перервані ланцюги поставок, 

нові ринкові бар'єри в інших країнах, 

дискримінація торгових представників з 

китайською зовнішністю)? 

14. Чи обговорювали ви розвиток бізнесу 

з іншими підприємствами у дотичній галузі 

чи регіоні? 
 

 

 

 

 
  



18 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання «SWOT» аналізу для оцінювання загальної ситуації 
 

Існує простий інструмент, який допоможе розрізнити якість різних факторів, що 
впливають на загальну ситуацію, та поговорити про них. Оскільки за період 
катастрофи різні фактори можуть змінитися, бажано заново виконати SWOT-аналіз, 
який ви, дуже вірогідно, зробили ще до катастрофи.  
 
SWOT-аналіз розрізняє окремо «позитивні» та «негативні» фактори та «внутрішні» і 
«зовнішні». «Позитивні» та «негативні» передбачають ваше ставлення до 
ефективності вашого бізнесу. Позитивний фактор покращує (або може бути 
використаний для покращення) вашу ефективність, негативний фактор її зменшує. 
«Внутрішні» та «зовнішні» стосуються, власне, самого бізнесу. Внутрішній фактор 
контролюється безпосередньо вами, а зовнішній перебуває за межами вашого 
контролю. На практиці ці відмінності є дуже важливими, оскільки вам потрібно чітко 
усвідомлювати, чого ви можете досягти самостійно і у яких випадках ви будете 
залежати від інших.  

 

ПОЗИТИВНІ ФАКТОРИ                                 НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ 
 

 
 
Аналіз SWOT зазвичай виглядає як діаграма з чотирма полями. Навіть приблизний 
розподіл різних факторів за цими полями дає загальне уявлення про ситуацію. Для 
виконання SWOT-аналізів бажано залучати своїх співробітників. Об'єднавши та 
узагальнивши всі перспективні напрацювання, можна відкрити нові можливості для 
бізнесу та підвищити знання про ризики. 
 
 
Приклад SWOT-аналізу наведено у додатку A.1.4. 
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2.4 Оцінка власника 

 

Середній та крупний бізнес керується загальними стратегіями розвитку, він має 
власну потужну структуру і ресурси, такі підприємства дослуховуються до думки 
членів правління, менеджменту, персоналу тощо. Натомість мікро- та малі 
підприємства мають свого власника, який ними повністю керує (або члени його 
родини), навіть якщо деякі функції делегуються довіреним менеджерам. Доля 
малих підприємств безпосередньо залежить від управлінського досвіду та 
уміння їхніх власників. 
Ваш бізнес розвивається, ваше фінансове становище міцніє, з'являються нові ринкові 
тенденції і загальні умови існування. І ось настала криза у бізнесі через катастрофу. У 
цей момент потрібно зробити паузу для переосмислення ситуації. Відновити вашу 
справу зможуть не тільки співробітники з їхніми вміння, готовністю і завзятістю. Ваша 
думка, як власника бізнесу, буде ключовою і визначальною, бо саме ваш 
підприємницький дух був першоджерелом успіху вашого бізнесу задовго до того, як 
КОВІД-19 втрутився у ваше життя. 
 

1. Чи вдавалося Вам ефективно 

керувати власним бізнесом до появи 

КОВІД-19 і чи приносило це Вам радість? 

2. Ви отримували бажаний прибуток? 

3. Вам подобається бути для себе 

начальником? 

4. Вам вдається ефективно керувати 

персоналом? 

5. Чи розглядали ви інші можливості 

заробити засоби для існування? 

6. Чи розглядали ви можливості 

ведення іншого бізнесу? 

7. Чи був у вас план виходу з бізнесу 

(наприклад, через вікові обмеження чи стан 

здоров’я) до удару КОВІД-19? 

8. Ви вже підшукали кандидатуру для 

свого наступника? 

9. Відновлення вашого бізнесу 

потребуватиме додаткових фінансових і 

особистісних витрат, з’являться нові 

потенційні вимоги до нього. Чи готові Ви до 

такого виклику? 

10. Чи готові ви взяти на себе виплату 

більших боргів (від родини, друзів чи 

кредиторів)? 

11. Чи спроможні ви водночас 

відновлювати бізнес і намагатися його 

просувати вперед? 

12. Чим би Ви займалися, якби відновити 

бізнес не вдалося? 

 

Відповіді на всі ці питання плавно підведуть Вас до ухвалення найважчого для себе 
рішення: варто відновлювати свій бізнес після кризи чи ні. Вони жодним чином не 
повинні зупинити Вас у прагненні продовжити свій бізнес або навпаки. Насправді, деякі 
власники взагалі проігнорують ці питання, оскільки вони навіть не сумніваються, що 
попри всі незгоди потрібно рухатися вперед. 

Але ми, все-таки, рекомендуємо кожному власнику прочитати ці питання і 
проаналізувати їх, щоб надалі убезпечити себе від можливого перенавантаження, яке 
вони не зможуть витримати або відтермінувати у часі. Зрештою, подивімося на 
ситуацію з іншого боку. Ми всі різні, наші родини різні, у нас трапляються 
непорозуміння, кризи, конфлікти, розлади – все змінюється впродовж життєвого циклу. 
З бізнесом те саме. 

Якщо ж ваше рішення продовжити свою власну справу не похитнулося, то приступайте 
до розробки плану відновлення. 
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ВИХОДИМО З БІЗНЕСУ  
 
У виході з бізнесу немає ганьби, особливо внаслідок такої катастрофи, як 
епідемія. Це цілком законне ділове рішення, аналогічне рішенню про 
вилучення певної товарної продукції або додавання нової продуктової 
лінійки. 
 
Причин для виходу може бути багато, а іноді це взагалі комплекс причин. 
Пропонуємо розглянути деякі, хоча, ми впевнені, це не всі причини, їх 
може бути набагато більше: 

• погане самопочуття власників або ключових працівників 

• недостатні грошові надходження 

• занадто велика заборгованість за обслуговування 

• недостатня кількість коштів для відновлення або реструктуризації 
операцій 

• неможливість адаптуватися до змін на ринку чи в бізнес-середовищі 

 

Існує кілька способів виходу власників із бізнесу: 

• передача бізнесу члену сім'ї, діловому партнеру, службовцю або групі 
працівників 

• злиття бізнесу з іншим бізнесом 

• продаж бізнесу 

• закриття бізнесу (продаж активів та припинення операцій) 

• ліквідація (подання про банкрутство, якщо КОВІД-19 завдав занадто 
сильний удар по життєздатності) 

Для ухвалення найкращого рішення про вихід із бізнесу порадьтеся зі своїм 
бухгалтером, бізнес-консультантом або сервісними центрами. 

 

 
 

2.5 План відновлення 

 

 Ви вже визначили цілі, дії та пріоритети для відновлення свого бізнесу?6 
Чи співпадають вони з вашими особистими цілям? 

 

 Чи плануєте і надалі працювати за тією ж бізнес-моделлю, що і до появи 
КОВІД-19? Чи ваш план відновлення передбачає вжиття заходів з 
підвищення ефективності роботи за тією ж бізнес-моделлю після 
карантину? Чи, можливо, ви хочете повністю зміните бізнес-модель 
після карантину? 

 

 

                                                           
6 Див. Таблицю 1 (раніше у тексті). Ваш план відновлення, по суті, матиме таку ж структуру, як і ваш перший список 

негайних дій. Фактично це продовження списку, але з більш чітким баченням майбутнього та глибшим розумінням 
куди рухатися далі. План відновлення насамперед має стати більш надійним і детальним плановим документом. 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ви розробляєте новий план, ґрунтуючись на попередніх (історичних, 
передкарантинних) даних, чи берете за основу змінені після КОВІД-19 ринки 
та ділове середовище? 

 Якщо ви прагнете впровадити серйозні зміни або розширити бізнес, чи є у вас 
для цього достатньо персоналу і приміщення? 

 Чи чітко ви усвідомлюєте свої припущення щодо подальшого розвитку ринку 
та бізнес-середовища? 

 Чи зможуть ваші постачальники підлаштуватися під ваші плани? 

 Чи збираєтеся ви врахувати досвід, набутий до початку КОВІД-19, 
розробляючи план відновлення? 

 Чи створили ви команду працівників для відновлення бізнесу, яка нестиме 
відповідальність за всі елементи у вашому плані? Ви обрахували вартість 
кожного елемента? 

 Чи ви повинні і чи спроможні впровадити нові технології або/та процеси? Чи 
вистачить обладнання для цього? Якщо так, то чи варто продати старе або 
придбати нове обладнання? Чи розглядали ви можливість взяти обладнання 
в оренду? Який час вам потрібен для встановлення нового обладнання? 

 Ви можете зменшити експлуатаційні витрати? 

 Ви будете додавати нові продуктові лінійки, чи доведеться вилучати вже 
існуючі? 

 Ви будете розширювати спектр своїх послуг чи, навпаки, доведеться його 
скоротити? 

 Чи достатньо у вас ресурсів (персоналу, фінансів тощо), щоб повернути 
бізнес до нормального робочого рівня? 

 Вам знадобляться додаткові працівники, чи плануєте скоротити штат? Ви 
відчуваєте потребу у працівниках іншого фаху або з іншими навичками? 

 Чи можуть ваші працівники (деякі принаймні) працювати поза офісом? Ви 
хочете збільшити частку виконання віддаленої роботи після досвіду роботи у 
період КОВІД-19? 

 Які фінансові цілі (наприклад, чисту норму прибутку, рентабельність 
інвестицій) ви хочете досягти у наступні 2-3 роки? 

 Які соціальні або суспільні цілі ви хочете досягти? 

 Ви розглядаєте плани розвитку на місцевому, регіональному та 
національному рівнях, а також існуючі та нові законодавчі норми для вашої 
галузі чи регіону? 

 

 Ви вже маєте маркетингову стратегію (та відповідні ресурси) для 
продовження вашого бізнесу після КОВІД-19? 

 Ви маєте перелік усіх вимог, щоб відкрити свій бізнес? 

 Ви вже обчислили повну вартість реалізації плану відновлення? 
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2.6 Фінансування 

 

1. Ви можете дозволити собі 
повторно відкрити власний бізнес? Чи 
могли би ви відшукати гроші на це, якби у 
подальшому отримували прибутки від 
нього (наприклад, від прибутків, 
отриманих протягом наступних 1-3 років)? 

2. Ви склали прогнози щодо руху 
грошових потоків, прибутку та збитків? 

3. Чи дають ваші прогнози та 
фінансова звітність підстави сподіватися 
на залучення внутрішніх чи зовнішніх 
фінансових джерел для фінансування 
повторного відкриття? 

4. Якщо ваші прогнози та фінансова 
звітність несприятливі для цього і 
повторне відновлення наразі неможливе, 
чи можете ви відкоригувати план 
відновлення так, щоб його врешті решт 
зреалізувати? 

5. Чи виконали ви аналіз чутливості 
ваших прогнозів? Наприклад, ви 
розглянули інакші сценарії розвитку, щоб 
обчислити, як на ваші грошові потоки та 
прибуток впливатимуть фактори, яких ви 
контролювати не зможете. Це можуть бути 
такі приклади: постачальник змінить свої 
ціни, КОВІД-19 знову повернеться в 
Україну, підвищяться ціни на імпорт, бо 
надбавка до тарифу на продукцію 
закладена країною-імпортером. 

6. Де ви плануєте взяти 
фінансування на відновлення бізнесу: з 
існуючих джерел бізнесу, власних 

ресурсів, запозичення від інших 
інвесторів, банків, кредиторів чи все 
разом? 

7. Ви вже переглянули всі існуючі 
механізми фінансування боргу, щоб 
переконатися, що структура фінансування 
відповідає новим потребам вашого 
бізнесу? 

8. Чи думали ви про страхування 
ризиків у бізнесі? Ви знайшли якісь 
страхові пакети для ризиків, з якими 
стикається ваш бізнес? 

9. Чи говорили ви з банком про план 
відновлення та свої потреби у 
фінансуванні? 

10. Чи можна отримати доступ до 
існуючих кредитних ліній (і, за 
необхідності, збільшити їх), щоб 
профінансувати відновлення бізнесу? 

11. Що ви можете запропонувати як 
застáву? 

12. Якщо ви думаєте про фінансову 
позику, чи правильно ви визначили її 
цільове призначення, термін та загальну 
суму, яка вам знадобиться? 

13. Ви можете профінансувати 
відновлення свого бізнесу за рахунок 
власних заощаджень? 

14. Ви можете отримати грошові 
кошти з інших джерел, окрім банків 
(наприклад, від членів сім'ї, друзів, інших 
ділових партнерів)? 

 

 Якщо ви можете відшукати фінансування та убезпечити його від краху в 
майбутньому, приступайте до повторного відкриття.  

 Якщо фінансування не задовольняє потреби вашого плану, відкритися заново ви не 
зможете.  

 Якщо виявлено значні прогалини між тим, що вам потрібно для реалізації вашого 
плану, та фінансуванням, яке ви можете наразі мобілізувати, ви мусите знайти 
компромісний варіант. 

 Життєздатний компроміс матиме багато ітерацій, бо ви будете переосмислювати 
різні варіанти відновлення та майбутні прибутки. Робити це треба доти, поки ви не 
відшукаєте єдиний варіант, який буде одночасно технічно здійсненним, реалістичним і 
надійним (не забудьте врахувати при цьому обставини на ринку, обсяги необхідного 
фінансування).   

 Тільки досягнувши такої стадії, слід приступити до відновлення свого бізнесу. 
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2.7 Відновлення роботи 

 

2.7.1 Співробітники 
 

 Вам вдалося перевірити попередній штат працівників та переконатися, що з 
ним можна працювати і надалі? За час карантину ваш штат не скоротився через 
зараження працівників? Чи потрібно залучити нових людей для відновлення бізнесу? 

 Ви змінили попередні посадові інструкції чи обновили їх?  

 Ви розробили нові посадові інструкції для новобранців у своєму бізнесі?  
 

2.7.2 Розташування 
 

 Чи влаштовує вас місцезнаходження вашого бізнесу після карантину? 

 Чи вистачає вам приміщень та загальної площі, наприклад, у випадку, коли ви 
хочете розширити свої можливості? Можливо, наразі приміщень забагато, бо ви 
домовилися про віддалену роботу для більшості працівників, або ж вирішили вилучити 
одну або кілька виробничих ліній. 

 Чи буде зручним для всіх розташування вашого бізнесу після карантину? 

 Чи здатна існуюча система вентиляції та/або кондиціонування забезпечити 
належні умови для безпеки здоров’я і праці ваших працівників? 

 Ви вважаєте, що зараз влучний час для перепланування приміщень чи зміни 
місця розташування, навіть якщо ви це запланували ще до появи катастрофи КОВІД-
19? 

 
 
2.7.3 Обладнання 
 

 Враховуючи загальну ситуацію або зміни, які ви плануєте запровадити після 
КОВІД-19, чи слід замінити або додати нове обладнання? 

 Ви склали кошторис на закупівлю нового обладнання, його встановлення та 
тренування персоналу для роботи з ним? 

 Що для вас краще – придбати нове обладнання чи взяти в оренду? 

 У вас є вживане обладнання, яке наразі краще продати? Маєте на нього 
потенційних покупців? Може його потрібно утилізувати?   
 

2.7.4 Інвентар 
 

 Може вам зараз потрібно зробити інвентаризацію в рамках плану відновлення 
бізнесу? Вам ще потрібен той самий інвентар і в такому ж обсязі?  

 Маєте обладнання (або запаси товарів), яке зараз зайве? Можливо його краще 
продати або утилізувати? 

 Чи виявила інвентаризація незадіяне раніше нове обладнання, яке вам наразі 
необхідно залишити? 
 

2.7.5 Маркетинг 
 

 Ви оцінювали ефективність ваших маркетингових зусиль до початку КОВІД-19? 
Як виглядала ваша комерційна пропозиція? Вдалося у відповідь отримати 
співвідношення ціни та якості? Це взагалі спрацювало? 

 На вашу думку, чи зміниться ваша комерційна пропозиція під впливом КОВІД-19?   

 Ви і надалі будете застосовувати ті ж канали для маркетингу, що й до КОВІД-19? 
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 Вам вдалося оцінити витрати на маркетинг? У вашому плані відновлення 
передбачено маркетинг та бюджет на нього? 

 Чи варто організувати офіційне відкриття бізнесу, якщо ви вносите дуже 
важливі зміни в його організацію та структуру?  

 Ваш уряд організовує якісь заходи чи рекламні кампанії після карантину, щоб 
ви там могли прорекламувати себе і розповсюдити ваше маркетингове повідомлення, 
комерційну пропозицію?  
 

2.7.6 Ціноутворення 
 

 Ви виконали аналіз беззбитковості для ваших продуктів чи послуг, щоб 
визначити, чи ваші ціни дозволять вам отримувати запланований прибуток? 

 Які мінімальні продажі ви повинні зробити та за який проміжок часу покрити 
витрати на ваш бізнес? 

 Ви порівняли свої ціни з цінами ваших конкурентів? Вони свої ціни коригували 
після КОВІД-19? 

 Якщо ви є підприємством-експортером, то чи впливає зміна імпортного тарифу 
на обсяг продажів у країнах, в які експортуєте? 
 

2.7.7 РІЗНЕ 
 

 Чи актуальні досі ваші ліцензії? Якщо ваш план відновлення передбачає 
внесення кардинальних змін, то, можливо, вам потрібні нові ліцензії? 

 Ви більше нічого не забули? 
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ДОДАТКИ 
 
А.1. Шаблони та приклади 

А.1.1. Оцінювання збитків (шаблон) 

 

Оцінювання збитків 

Назва пошкодженого 

або знищеного приладу, 

обладнання тощо 

Оцінка вартості 

заміни або 

ремонту 

Наявність 

страхового 

полісу 

Докази пошкодження 

(наприклад, фотографія, 

відповідний акт чи заява) 

 грн Так/ні  

 грн Так/ні  

 грн Так/ні  

Загалом грн   

З нього застрахованого грн   

 

А. 1.2 Поточні особисті потреби (шаблон) 

 

Ваші поточні потреби 

Особисті витрати  Середньомісячна 

сума у грн 

Продукти харчування (бакалія) грн 

Харчування (замовлене та в ресторанах) грн 

Алкоголь (на подарунок та для власного споживання) грн 

Тютюнові вироби (на подарунок та для власного споживання) грн 

Іпотека (виплата) грн 

Комунальні послуги  грн 

Опалення грн 

Вода та водовідведення грн 

Електроенергія грн 

Плата за навчання дітей (навчання, підручники, зошити тощо) грн 

Ліки (для всієї родини) грн 

Зарплата домашній робітниці (якщо така є) грн 

Одяг грн 

Інші предмети домашнього вжитку грн 

Незначний ремонт у власній оселі, забезпечення комфорту грн 

Телефон та інтернет грн 

Страхування життя, медичне страхування грн 

Загальні заощадження та накопичення на пенсію  грн 

Транспорт (громадський та приватний, приватна автівка) грн 

Податки грн 

Інші витрати грн 

Грошова допомога батькам (включаючи оплату за житло для них) грн 

Грошова допомога іншим родичам (наприклад, молодшому брату, сестрі) грн 

… грн 

Загальна сума грн 

Інші доходи, наприклад, від оренди власного майна (віднімаємо від загальної 

суми) 

грн 

Внески інших членів сім’ї (віднімаємо від загальної суми) грн 
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А.1.3. Стартова кредиторська заборгованість, графіки продажів та відповідна 

дебіторська заборгованість (шаблон) 

 

 

Стартова кредиторська заборгованість (у грн) 

Постачальники 1 місяць 2 місяць 3 місяць Понад 3 місяці Загалом 

Постачальник 1 грн  грн  грн 

Постачальник 2 грн грн грн грн грн 

Постачальник 3  грн  грн грн 

Постачальник 4  грн грн  грн 

… … … … … … 

Загалом грн грн грн грн грн 

 

 

Прогноз продажів (у грн) 

Замовник 1 1 місяць 2 місяць 3 місяць Понад 3 місяці Загалом 

Замовник 2 грн  грн  грн 

Замовник 3 грн грн грн грн грн 

Замовник 4 грн грн  грн грн 

Замовник 5  грн  грн грн 

… … … … … … 

Загалом грн грн грн грн грн 

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІ РАХУНКИ (суми, що підлягають сплаті у гривнях) 

 

Замовники 1 місяць 2 місяць 3 місяць Понад 3 місяці Загалом 

Замовник 1 0.00 грн грн 0.00 грн грн грн 

Замовник 2 0.00 грн грн грн грн грн 

Замовник 3 0.00 грн грн грн 0.00 грн грн 

Замовник 4 0.00 грн 0.00 грн грн 0.00 грн грн 

… … … … … … 

Загалом грн грн грн грн грн 
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А.1.4. Приклад SWOT аналізу 

 

ПОЗИТИВНІ ФАКТОРИ    НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ 

  СИЛЬНІ СТОРОНИ          СЛАБКІ СТОРОНИ 
 (внутрішні для вашого бізнесу)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   МОЖЛИВОСТІ   
 (зовнішні для вашого бізнесу)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Добре навчений персонал, більшість із них вже 
понад 10 років у бізнесі.  

 50% колективу постійно проживає за містом, 
переважно в одному районі/області, всі робітники 
віддані та надійні. 

 Ваш бізнес – один із провідних у регіоні та 
відомий широкому загалу. 

 Міцні відносини із замовниками, зцементовані 
за майже два десятиліття.  

 80% постійних замовлень без витрат на 
маркетинг. 

 Кваліфікований і досвідчений головний 
інженер, спроможний вирішити всі експлуатаційні 
проблеми.  

 Великий транспортний парк, здатний 
забезпечити доставку клієнтам у будь-який час. 
 Хороші особисті стосунки власника-менеджера 
з клієнтами та постачальниками. 
 Хороші особисті стосунки з мером міста. 

 Обладнання дуже 
застаріле, далі буде ще 
гірше. 

 Помітне збільшення 
періоду простою за умов 
максимальної потужності.  

 Обмежені просторові 
можливості для 
розширення виробничого 
приміщення.  

 Заводське приміщення 
вщерть заповнене 
робочими процесами, 
вузький асортимент 
продукції. 

 Зростає попит світового ринку на продукцію, 
вироблену ключовими замовниками. 

 Трейдери з країни Х раді перемаркувати 
продукцію, вироблену ключовими клієнтами, як 
«зроблену в країні Х», в рахунок оплати за 
оброблення при подальшому експорті до країни Z. 

 Ініціатива «Один пояс, один шлях» («Belt-and-
Road Initiative» – ухвалена урядом Китаю в 2013 
році глобальна стратегія розвитку, яка передбачає 
розвиток інфраструктури та інвестиції майже в 70 
країнах світу та міжнародних організаціях) 
скоротила термін постачання до Європи для 
ключового замовника на 20 днів (доставка поїздом 
замість морського транспорту). 

 Син власника у 2019 р. успішно вступив до 
коледжу з маркетингу в країні C.  

 Племінниця господаря стала відомою завдяки 
тривалій участі в телевізійному шоу про пошук 
нареченого, зрештою не вступила в шлюб, і це 
може слугувати ефективним рекламним 
інструментом для просування бізнесу. 

 Ключові клієнти 
втратили свій бізнес, його 
забрали конкуренти з 
країни Р через 
підвищення імпортних 
тарифів у країні Z. 

 Місцевим конкурентам 
нещодавно вдалося 
зробити аналоги деяких із 
ваших продуктів. Замість 
алюмінієвих конструкцій 
вони використали 
пластмасу, при цьому 
дотрималися усіх вимог 
технічної специфікації 
одного з ваших ключових 
замовників. 

ЗАГРОЗИ 
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А 1.5. Кошторис витрат на повторне відкриття бізнесу (шаблон) 

 

Кошторис витрат на повторне відкриття 
№п/п Найменування № у плані 

відновлення 
Вартість 

у грн 
Коментарі 

1 Очищення та дезінфекція немає грн Передумова для повернення в 
офіс, виробничі приміщення 
тощо 

2 Вилучення або утилізація 
протермінованих товарів 

немає грн З’ясувалося під час першого 
огляду складських приміщень 

3 Закупка дезінфекторів немає грн На підставі очікуваного 
щомісячного споживання 
(потрібен окремий план на цю 
статтю витрат) 

4 Закупка засобів індивідуального 
захисту  

немає грн На підставі розрахунку 
ефективних потреб, що 
ґрунтуються на ризиках 
схильності  

5 Переобладнання житлових 
приміщень для співробітників, що 
працюють за межами міста, 
включно із заміною колишніх 
санвузлів і кухні 

немає грн Рішення після розгляду 
вартості альтернативного 
розміщення і перевірки 
санітарних умов 

6 Витрати на зустріч із 
замовниками та 
постачальниками 

3,4,12 грн Транспортні витрати, 
невеличкі подарунки та обід за 
ваш рахунок 

7 Закупка 8 переносних 
вентиляторів 

5 грн Виконано, але ще не 
отримано 

8 Незначні матеріали, фільтри і 
трубки для збільшення швидкості 
повітря 

5 грн Роботу виконано. 
Вентилятори працюють 

9 Вартість проєктування, 
виготовлення та встановлення 
захисного прозорого екрану 
(унеможливлення крапельного 
розповсюдження вірусу в 
результаті чихання) 

6 грн Дизайн: вартість для 
зовнішнього експерта. Всі інші 
витрати внутрішні 

… …. …. …. … 

23 Оголошення про повторне 
відкриття 

55 грн Рекламні щити. Участь у 
місцевих виставках. 
Спеціальний прийом для 
ключових клієнтів 

24 Організація трансферу для 
працівників, які проживають на 
околиці міста (в межах району, 
області) 

72 грн Рішення ухвалено через 
індивідуальні особливості або 
труднощі приміського 
сполучення (або відсутність 
сполучення взагалі) 

25 Оновлення або реконструкція 
вебсайту 

11 грн Затримка через те, що 
найманий на цю роботу 
студент несподівано 
змушений розірвати трудові 
відносини, аби подбати про 
інфікованих членів своєї 
родини 

…  … … … 

 Загальна вартість до моменту 
повторного запуску бізнесу 

 грн  
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ТЕПЕР ВИ ҐРУНТОВНО ПІДКУТІ,  

ТОМУ СМІЛО І З ГОРДІСТЮ НА ДВЕРЯХ 

ВАШОГО ОФІСУ, СКЛАДУ ЧИ МАГАЗИНУ  

МОЖЕТЕ ПОВІСИТИ ТАБЛИЧКУ   

«Ми знову працюємо!» 
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