
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ МІКРО-, 
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ПІСЛЯ  

ЗАВЕРШЕННЯ ПАНДЕМІЇ КОВІД-19 
 

 

 

Частина 2. 

 

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. 



ВІДПОВІДІ НА ЦІ ЗАПИТАННЯ ПРИШВИДШАТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ 

 

Пропонуємо Вам 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, яка 

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. 

 

 
  



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? Чи 

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

розрахункову таблицю для оцінки ваших збитків.  

 

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. 

 



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 

заново? Альтернативний варіант: Чи 

можете ви доручити персоналу, який ви 

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

розрахункову таблицю для оцінки ваших збитків. 

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 

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.  



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? 



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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чекайте на 3 частину…. 

«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 

 


