
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 

МІКРО-, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ  

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПАНДЕМІЇ КОВІД-19 

 

 

Частина 1 
 

ЦЕНТР  

РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО 

ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
Центр РЕЧВ виконав адаптивний український переклад англомовного видання ЮНІДО 

«GUIDANCE FOR MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES BUSINESS RECOVERY in the Wake 

of the COVID-19 pandemic» в рамках проєкту ЮНІДО «Сприяння адаптації та впровадження 

ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру 

ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні (ЦРЕЧВ)».  

Переклад виконано на волонтерських засадах, Центр РЕЧВ не несе відповідальності за 

неправильне застосування матеріалу. Не для комерційного використання.   
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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 345 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 25.05.2020 

коронавірусом інфіковано понад  

5,4 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 

 



4 

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.  

 

 

 
 


