
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ЗАВЕРШЕННЯ ПАНДЕМІЇ КОВІД-19 
 

 

 

Частина 3 

 

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. 



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?  

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? 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 



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 відновлювати бізнес 

і паралельно 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. 



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?1 
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? 

 

 

                                                           
1 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 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? 
 



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. 

 



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 попереднє 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 обладнання, яке наразі вам може 

знадобитися і його 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? 

 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? 

 


