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оборотного капіталу; оптимізацію за критерієм мінімізації вартості оборотного 

капіталу; оптимізацію оборотного капіталу як фактору конкурентоздатності 

підприємства. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ  В УМОВАХ COVID-19 
 

Ситуація, що склалася у світі у зв’язку із пандемією продовжує 

розвиватися, і все більше компаній приймають серйозні виклики.  

Карантин загальмував ділову активність в усіх куточках світу. Для 

українських підприємців це випробування ускладнило й без того непросту 

економічну ситуацію. Поширення коронавірусу змушує компанії стикатися з 

багатьма складними питанням стосовно того, яким чином вони можуть 

продовжувати свою діяльність під час пандемії. 

Виділимо основні проблеми, з якими зустрічається бізнес через кризу: 

Зміни у бізнес-процесах. Компанії і споживачі зіштовхнулися зі справжньою 

перебудовою бізнес-процесів і активностей.  Все, що було зрозумілим і звичним, в 

один момент перестало працювати. Головними обмеженнями стали пересування і 

комунікації. 

Обрання нового фокусу. Власники підприємств зараз стикаються з багатьма 

проблемами, і важко визначити пріоритет часу чи ресурсів. Одним із способів 

вибору є врахування того, що справді важливо для бізнесу. Для більшості 

власників - це стейкхолдери (працівники, клієнти, продавці, партнери). 

Першочерговим завданням має бути безпека та добробут працівників. Наступним 

буде комунікація з клієнтами. Можливо, компанія не в змозі захистити бізнес, але 

клієнти і споживачі все одно хочуть отримувати інформацію про будь-які зміни в 

її діяльності. Те саме стосується інших зацікавлених сторін. Важливо, щоб вони 

знали, який статус компанії і чого очікувати від просування вперед. Далі 

необхідно визначити пріоритети, їх нагальність для досягнення цілей.  

Нова рівновага попиту та пропозиції. Останній період часу споживачі  

перебували в економіці гіперспоживання. Їх стимулювали витрачати все більше 
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коштів та споживати все більше, не тільки продуктів, але й емоцій: розваги, 

подорожі, відпочинок тощо. Але після впровадження карантинних обмежень, ці 

пропозиції досить суттєво зменшилися. Закрилися ресторани, бари, розважальні 

центри, туристичні фірми та інше.  

Відповідне зростання конкуренції. Пандемія привела до зміни моделей 

поведінки клієнтів і методів ведення бізнесу в умовах обмежувальних заходів, 

цифровізації та зниження платоспроможності населення. Сплеск розвитку 

електронних сервісів привів до того, що більше великих гравців почали виходити 

на ті ринки, де традиційно працював малий бізнес. 

Можливості підприємництва суттєво зменшилися, у зв'язку з обставинами, 

що склалися. За останні кілька років малий та середній бізнес активно розвивався. 

В карантинній реальності виникли перешкоди такого розвитку  (обмеження 

транспортування, безпека споживачів, численні заборони і застереження тощо), в 

результаті малому та середньому бізнесу стало важко витримувати ринкову 

конкуренцію. Цю ситуацію змогли вдало використати онлайн-бізнеси(навчання, 

тренінги тощо), кур'єрскі служби, безконтактна доставка. Значно зросли обсяги 

замовлень онлайн та поштових відправлень по всьому світу. 

У випадку відновлення діяльності бізнесу багато клієнтів не знають про 
це. Оскільки багато підприємств відкриваються поетапно, а деякі все ще закриті, 

споживачам важко відстежувати, чи можуть вони тепер купувати речі з місць, які 

вони відвідували до пандемії. 

Технології та digitalisation.  Це, скоріше, єдиний позитивний момент у 

ситуації, яка склалася. Карантин змусив директорів, менеджерів, працівників 

виконувати свої щоденні функції та обов'язки більш технологічним способом. 

Велика кількість компаній стали активно замислюватись про удосконалення, 

спрощення та діджиталізацію щоденних робочих процесів, з метою економії часу, 

ресурсів та дотримання безпеки.  

Праця у віддаленому режимі.  Саме ця сторона діяльності компанії 

виявилася найбільш специфічною, неочікуваною і більшість компаній не були 

готові до такої форми ведення бізнесу. В цей період важливо підтримувати з 

підлеглими та колегами зв'язок, щоб у них була можливість поділитися своїми 

переживаннями, труднощами й разом знайти рішення. В той же час, онлайн 

діяльність створила для бізнесу певні проблеми, оскільки роботодавцям довелось 

налаштовувати комунікації, облаштовувати домашні офіси співробітникам, 

вносити зміни у документообіг тощо. Але, якщо у компанії згуртована, професійна 

команда, яка швидко приймає рішення, ця проблема не стане однією з найбільших. 

Дуже важливо доносити співробітникам, що їх робота стабільна і компанія 

продовжує працювати у звичайному режимі.  

Особиста безпека.  Під час карантину люди зіштовхнулися з проблемою 

вірусної безпеки. Це наклало певний відбиток на їх поведінку, переваги і стиль 

життя. 

Тому в умовах, що склалися компаніям важливо розвивати свої компетенції з 

метою як виживання, так і успішного функціонування та протидії кризі. 

Основні компетенції можна визначити як визначальні характеристики, які 

роблять бізнес чи особистість поза конкуренцією.  

Визначення та використання основних компетенцій є важливо, як для нового 
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бізнесу, що тільки виходить на ринок, так і для вже створеної і діючої компанії, 

яка прагне залишатися конкурентоспроможною. 

Персонал, активи, патенти, бренд та капітал компанії можуть зробити свій 

внесок у ключові компетенції компанії та зміцнити її конкурентоспроможність. 

Отже, можемо визначити основні ключові компетенції, які безумовно 

впливають на конкурентоспроможність бізнесу в умовах кризової ситуації: 

- командна робота; 

- комунікації; 

- спроможність до швидкої адаптації; 

- система мотивації; 

- ініціативність; 

- толерантність до стресу; 

- стратегічне мислення. 

COVID-19 змінив світ бізнесу. На наш погляд, основними компетенціями, які, 

ймовірно, будуть затребувані в майбутньому, є комунікації; адаптованість, 

стратегічне мислення та толерантність до стресу. Налагодити належним чином 

бізнес-процеси в умовах пандемії – означає узгодженість і чітку комунікації між 

учасниками бізнесу (онлайн-конференції і наради, спрощення бар’єрів між 

виконавцями тощо). Адаптованість означає прийняття відповідних рішень згідно 

нових умов, пропонування актуальної продукції і послуг, швидке 

переналагодження виробництва тощо. Для створення стратегії в період 

нестабільності та невизначеності, нашу думку, потрібно використовувати сценарне 

планування. Тобто мати декілька сценаріїв, за якими можна швидко реагувати на 

всі зміни. І, що особливо важливо для у компанії в цей період – розуміння свого 

персоналу і створення умов для комфортної і безпечної праці. Постійна 

комунікація із персоналом, донесення цілей і намірів компанії до працівників і, 

разом з тим, турбота про їх моральний стан – запорука руху компанії у вірному 

напрямі. 

Масштаби цієї кризи безпрецедентні, але зрештою, компанії вийдуть на 

інший бік пандемії з більшим почуттям особистих можливостей та посиленням 

зв’язку з спільнотою - і все це буде перевагою для бізнесу в майбутньому. 
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УНІФІКАЦІЯ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Підприємство створюється для здійснення підприємницької діяльності з 

метою одержання прибутку. У процесі цієї діяльності підприємство використовує 

власний капітал та позикові кошти. Функціонувати безперервно та повертати 

позикові кошти підприємство може лише за умови збереження свого власного 

капіталу. Складання форми № 4 «Звіт про власний капітал» у складі річної 

фінансової звітності підприємства передбачено ст. 11 Закону «Про бухгалтерський 


