
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ЗАВЕРШЕННЯ ПАНДЕМІЇ КОВІД-19 
 

 

 

Частина 4 

 

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. 



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   

Застраховане (окремо) 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 



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 

 

  



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 межами 
міста, 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 збільшується 
період 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 охоче перемаркують 
продукцію, вироблену ключовими клієнтами, як 
«зроблену в країні Х», в рахунок оплати за 
оброблення при подальшому експорті до країни Z. 

 Ініціатива «Один пояс і 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, але до шлюбу так і не вступила. Це 
може використати як ефективний рекламний 
інструмент 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 з 
наших продуктів. Замість 
алюмінієвих конструкцій 
вони використали 
пластмасу, при цьому 
дотрималися всіх вимог 
технічної специфікації 
одного із наших ключових 
замовників. 

ЗАГРОЗИ 



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  

 

 



 

 

 

 

ТЕПЕР ВИ ҐРУНТОВНО ПІДКУТІ,  

ТОМУ СМІЛО І З ГОРДІСТЮ НА ДВЕРЯХ 

ВАШОГО ОФІСУ, СКЛАДУ ЧИ МАГАЗИНУ  

МОЖЕТЕ ПОВІСИТИ ТАБЛИЧКУ   

«Ми знову працюємо!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2020 


