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Останнім часом пандемія COVID-19 усе 
більше загострюється, хворіють та вмира-
ють тисячі людей, державами світу, Украї-
ною в тому числі, вводяться обмеження, які, 
з одного боку, покликані унебезпечити від 
поширення вірусу, з іншого – негативно впли-
вають на економіку країни. У статті автор 
розкриває актуальні проблеми, пов’язані з 
діяльністю малого бізнесу в умовах корона-
вірусу, адже ця категорія найбільш уразлива 
в умовах обмежень та здебільшого неспро-
можна подолати значні обмеження часу у 
своїй діяльності. Наведено статистичні 
дані щодо впливу введених обмежень на 
діяльність малих підприємств. Проведено 
огляд законодавчих актів, які повинні спри-
яти поліпшенню діяльності малих підпри-
ємств в умовах пандемії, проте автором 
на підставі існуючої ситуації визнано, що їх 
недостатньо і вони не завжди дієві. Попри 
важкі умови для діяльності малого бізнесу в 
умовах коронавірусу автор виділив найбільш 
конкурентоспроможні сфери діяльності для 
малих підприємств під час пандемії та визна-
чив шляхи і напрями їх подальшого розвитку.
Ключові слова: малий бізнес, пандемія 
COVID-19, сфери розвитку малих підпри-
ємств. 

В последнее время пандемия COVID-19 всё 
больше усугубляется, болеют и умирают 

тысячи людей, государствами мира, Укра-
иной в том числе, вводятся ограничения, 
которые, с одной стороны, призваны обе-
зопасить от распространения вируса, с 
другой – негативно влияют на экономику 
страны. В статье автор раскрывает акту-
альные проблемы, связанные с деятельно-
стью малого бизнеса в условиях коронави-
руса, ведь эта категория наиболее уязвима 
в условиях ограничений и в большинстве не 
может преодолеть значительные ограни-
чения времени в своей деятельности. При-
водятся статистические данные о влиянии 
введенных ограничений на деятельность 
малых предприятий. Проведен обзор законо-
дательных актов, которые должны способ-
ствовать улучшению деятельности малых 
предприятий в условиях пандемии, однако 
автором на основании существующей ситу-
ации сделан вывод, что их недостаточно и 
они не всегда действенны. Несмотря на 
тяжелые условия для деятельности малого 
бизнеса в условиях коронавируса, автор 
выделил наиболее конкурентоспособные 
сферы деятельности для малых предпри-
ятий во время пандемии и определил пути и 
направления их дальнейшего развития.
Ключевые слова: малый бизнес, панде-
мия COVID-19, сферы развития малых 
предприятий.

The pandemic COVID-19 is increasingly aggravated, recently, thousands of people are sick and dying, states of the world, Ukraine, among other things, 
are imposing restrictions that, from one side, are designed to protect against the spread of the virus, and on the other, have a very negative impact on the 
economy of country. In the article, the author reveals topical problems associated with the activities of small businesses in the conditions of coronavirus. 
Statistics are provided on the impact of restrictions imposed on the activities of small enterprises. The author identifies the most widespread industries in the 
conditions of pandemic. It is noticed that even, during the first wave of pandemic, in connection with a force closing, many small enterprises bore consider-
able losses, laying off a staff, some enterprises went bankrupt. The review of the adopted acts and programs directed to promote activity of small enter-
prises in the conditions of COVID-19 pandemic becomes. The directions of information support for small businesses, assistance in partial unemployment, 
limitation of penalties for taxation, improvement of credit conditions and the like are considered. However, the author on the basis of the existing situation 
recognized the small effectiveness of the measures introduced, they only partially facilitate the situation for small businesses. It is noted that in the case 
of the second wave of coronavirus, the introduction of red zones, restrictions on the activities of entrepreneurs, smallest enterprises will be forced to close 
due to the inability to provide the maintenance of business and workers. Without the difficult conditions for small businesses in terms to the coronavirus, the 
author identified the most competitive areas of activity for small enterprises during the pandemic, and identified ways and directions for their further devel-
opment. As one of the options for starting a business in the conditions of distribution COVID-19 the author determines the Internet support of enterprises. 
Despite promising perspective directions, the author, like most experts, adheres to the opinion that the introduction of restrictive measures will extremely 
negatively affect small businesses and lead to the bankruptcy of the smallest enterprises, which in turn will cause an increase in unemployment, a decrease 
in consumer demand and purchasing power, which can ultimately lead to an economic crisis.
Key words: small business, the pandemic of COVID-19, the development of small enterprises.

Постановка проблеми. Спалах захворювання 
COVID-19 розпочався у грудні 2019 р. у КНР, випа-
док коронавірусу в Україні зафіксовано 3 березня 
2020 р. та визнано ВООЗ пандемією 11 березня 
2020 р. Кабінет Міністрів України з 18 березня по 
3 квітня закрив усі кав'ярні та заклади громадського 
харчування, дозволивши їм лише «режим адресної 
доставки»; було зачинено всі кінотеатри, театри, 
нічні клуби, фітнес-центри та басейни. Уведено 
заборону на працю перукарень, побутових майсте-
рень, ТРЦ та більшості магазинів, окрім тих, які тор-
гують продовольством і гігієнічними товарами. 

Коли в Україні ввели стан карантину у зв’язку з 
COVID-19, більшість малих підприємців не мала 
достатніх ресурсів, у тому числі фінансових, щоб 
забезпечити стабільну роботу в умовах карантину 

або витримати вимушене закриття, витримати 
нав’язані умови протягом хоча б одного-двох міся-
ців і не збанкрутувати. Коли влада зменшила тиск 
на підприємців і вони лише почали оговтуватися 
від зазнаних збитків, відбулася нова хвиля каран-
тину. І її вже не витримало багато підприємців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Заборони, впроваджені через COVID-19, спрямо-
вані на збереження здоров’я людей, проте вони 
дуже негативно вплинули стан мікро- та малого 
бізнесу. І ця проблема стала активно обговорюва-
тися в мережі Інтернет, на шпальтах періодичних 
видань, на телебаченні, як приклад: ефір «Шустер 
LIVE» з директоркою Інституту демографії та соці-
альних досліджень ім. Птухи НАН України Еллою 
Лібановою. З’являються більш ретельні дослі-
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дження із цієї проблематики (А. Ворфоломеєв [9], 
Д. Дєнков [10]). Проте наукових досліджень впливу 
карантинних заходів на економіку, особливо на 
малий бізнес, недостатньо, тим більше що ситуа-
ція досить динамічна.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є визначення впливу коронавірусу та прийнятих 
урядом із цього приводу заходів на сферу розви-
тку малого бізнесу, винайдення шляхів подолання 
несприятливої ситуації для подальшого розвитку 
підприємництва.

Завдання:
– визначити негативні умови, спричинені коро-

навірусом, для роботи малих підприємств;
– дати огляд нормативних документів, що спря-

мовані на вирішення проблем роботи малих під-
приємств в умовах COVID-19;

– запропонувати шляхи вирішення проблеми 
працездатності малих підприємств в умовах 
карантину.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Карантин із приводу COVID-19, зокрема в Україні, 
на деякий час призвів до вимушеного тимчасового 
закриття багатьох малих та мікропідприємств. Зде-
більшого це такі сфери, як торгівля (майже всі про-
дуктові магазини, ФОП на ринках, що працювали 
у продуктовій сфері, кав’ярні, заклади швидкого 
харчування), сфера послуг (перукарні, заклади 
відпочинку, клуби, бібліотеки тощо) та деякі інші 
(заправки, Інтернет-провайдери, і т. д.). Меншого 
впливу зазнали підприємці, які працюють із нехар-
човими товарами, у сфері нерухомості, консалтин-
гових, юридичних послуг тощо. Проте на більшу час-
тину підприємців чекали непередбачувані збитки, а 
для декотрих із них і вимушене закриття бізнесу.

За статистичними даними Укрстату [1] та гро-
мадських організацій [12], які охоплювали усі види 
підприємств, через вплив COVID-19 41% підпри-

ємств не відчули суттєвих змін і змогли обійтися 
лише впровадженням додаткових заходів безпеки. 
Проте в опитуванні не були враховані розміри та 
сфера діяльності підприємств. За результатами 
досліджень, які були проведені наприкінці травня 
2020 р., великі підприємства (58%) завдяки біль-
шим можливостям і, відповідно, більшому запасу 
міцності, тобто налагодженим партнерським сто-
сункам, можливості без зайвих клопотів отримати 
кредити у банках, фінансовому резерву тощо не 
відчували значного впливу карантинних заходів. 
Середні підприємства переважно (59%) скоро-
тили виробництво, втратили деяких партнерів, 
проте гнучкість майже половини з них забезпе-
чила їм найменшу частку зупинених підприємств 
(7%). А от найбільша частка підприємств, які спи-
нили свою роботу, припадає на малі та мікропід-
приємства (35%). Із результатів можемо зробити 
висновки, що менші підприємства зазнали біль-
шого негативного впливу від COVID-19 і заходів, 
прийнятих урядом у зв’язку з пандемією.

Ще одне дослідження було проведене Євро-
пейською бізнес-асоціацією, яке було спрямоване 
саме на стан мікро- та малих підприємців на тлі 
заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню 
COVID-19.

Схематично узагальнимо їх дослідження на рис. 1.
За результатами опитування Європейської біз-

нес-асоціації кожен п'ятий малий бізнес в Україні 
опинився під загрозою закриття [12].

Відповідно до оприлюднених даних, станом на 
27 квітня в Україні через заборону призупинили 
діяльність 277 тис підприємців [1], і їх кількість із 
кожним днем продовжує зростати.

Також скорочуються і пропозиції щодо працев-
лаштування. Так, наприклад, на початку карантину 
на сайті Work.ua було опубліковано 54 072 вакан-
сії, станом на 19 квітня – лише 18 390. Загальна 
кількість компаній, які мали активні вакансії, зни-
зилася на 25% [8].

Експерти зазначають, що лише 48% малих під-
приємств удалося зберегти рівень докарантин-
ного заробітку свого персоналу, 29% респонден-
тів були змушені скоротити розмір оплати праці, а 
ще 19% – відправити працівників у неоплачувану 
відпустку, 33% малих підприємств торкнулося 
скорочення. Усі ці чинники негативно впливають 
на споживчу спроможність населення, що, своєю 
чергою, призводить і до зниження доходів, у тому 
числі й малих підприємств.

Отже, вже на початку пандемії і прийнятих уря-
дом нашої держави заходів щодо обмежень проя-
вився негативний впив на діяльність малого бізнесу.

І хоча з послабленням умов карантину, відмі-
ною заборони на роботу деяких підприємств, інших 
обмежень малий бізнес відчув полегшення, воно 
не надало достатньої впевненості у майбутньому, 
особливо якщо карантин і надалі посилиться.

Рис. 1. Вплив заходів, пов’язаних із карантином,  
на роботу малого бізнесу
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На цьому тлі урядом України були прийняті 
деякі законотворчі кроки і щодо допомоги малому 
підприємництву в умовах коронавірусу.

Зокрема, в Україні за останній час запрова-
джено такі програми:

– «Підтримка малого і середнього бізнесу»;
– «Підтримка агробізнесу»;
– «Інформаційна підтримка бізнесу»; 
– «Податкові преференції»;
– «Кредитні канікули».
Так, на законодавчому рівні введено поняття 

часткового безробіття на період дії карантину та 
згідно з Порядком надання та повернення коштів, 
спрямованих на фінансування допомоги з част-
кового безробіття на період карантину, вста-
новленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, від 22 квітня 
2020 р. № 306 [4], із подальшими змінами, власни-
кам малого бізнесу, які мають найманих працівни-
ків, надається допомога з часткового безробіття. 
Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до 
центру зайнятості за місцем реєстрації підприємця 
як платника ЄСВ та подати необхідні документи.

Із приводу коронавірусу держава також приді-
ляє увагу такій важливій для держави галузі, як 
агробізнес, в якій сьогодні працює багато малих 
підприємств. Зокрема, 20 травня урядом прийнято 
зміни до Постанови № 107 [2], якими визнача-
ються напрями та механізми надання державної 
підтримки розвитку тваринництва та переробки 
сільськогосподарської продукції.

На підтримку бізнесу в період карантину в 
законодавстві відбулися і деякі податкові зміни, 
зокрема: обмеження застосування більшості 
штрафів за порушення податкового законодав-
ства, продовження терміну подання річної декла-
рації про майновий стан і доходи, припинення 
оскаржень рішень контролюючих органів тощо. 

Національний банк, ураховуючи наслідки пан-
демії COVID-19, тимчасово ввів особливі пра-
вила застосування вимог Положення № 351 «Про 
визначення банками України розміру кредитного 
ризику за активними банківськими операціями» [2]. 
У результаті кредити, які обслуговувалися станом 
на 1 березня 2020 р. і будуть реструктуризовані до 
кінця вересня 2020 р., вважатимуться такими, на 
які поширюються окремі ознаки дефолту. 

Можливість реструктуризації кредитів передба-
чена Постановою Правління НБУ № 39 «Про осо-
бливості застосування вимог Положення про визна-
чення банками України розміру кредитного ризику 
за активними банківськими операціями у зв’язку із 
запровадженням обмежувальних заходів».

Динаміка подолання COVID-19 країнами світу 
та відносно низький рівень захворюваності у 
більшості регіонів країни дали змогу поступово 

знімати карантинні обмеження. Проте, незважа-
ючи на встановлений карантин, його подальше 
пом’якшення, заходи, що приймаються усіма кра-
їнами світу, й Україною у тому числі, не призвели 
до його усунення.

Сьогодні в Україні відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. 
№ 641 «Про встановлення карантину та запро-
вадження посилених протиепідемічних заходів на 
території зі значним поширенням гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2» [3] залежно від епідемічної 
ситуації в регіоні або окремих адміністративно-
територіальних одиницях регіону встановлюється 
«зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «чер-
воний» рівні епідемічної небезпеки поширення 
COVID-19, відповідно до яких вводяться строгіші 
чи м’якіші карантинні обмеження.

Отже, хоча сьогодні уряд і намагається поліп-
шити епідеміологічне становище країни, проте 
через неординарність ситуації з поширенням 
коронавірусу та проявами пандемії COVID-19 в 
Україні, надзвичайно високу невизначеність щодо 
подальшого її перебігу у більшості підприємців 
досі не має впевненості, чи буде завтра в їхньому 
регіоні «зелена зона» і вони зможуть спокійно пра-
цювати, чи «красна зона» буде тривати не один 
місяць, і навіть узявши кредити, підприємець не 
зможе утримати свій бізнес та ще й залишиться 
в боргах.

У разі значного передчасного послаблення 
карантину, найвірогідніше, значно зросте спілку-
вання інфікованих і неінфікованих коронавірусом 
людей, що призведе до значного спалаху епідемії 
COVID-19 в Україні. Влада ж саме цього намага-
ється уникнути, проте обмеження, встановленні 
урядом, досить негативно впливають на еконо-
мічну сферу.

Проте є й сфери, для яких коронавірус став 
додатковою можливістю, це насамперед:

– сервіси онлайн-навчання, індивідуальні тре-
нування і персональне навчання;

– сервіси для віддаленої роботи (телефонія, 
сервіси командної роботи, внутрішні CRM і т. д.);

– послуги з доставки їжі і товарів першої необ-
хідності;

– продаж товарів онлайн (одяг, взуття, косме-
тика, ювелірні прикраси) тощо. 

Незважаючи на скрутну економічну ситуацію 
для малих підприємств у зв’язку з COVID-19, ми 
вважаємо, що навіть у таких умовах малий біз-
нес повинен розвиватися та зростати, адже саме 
малий бізнес – найбільш гнучкий, креативний сек-
тор економіки, який може швидко відреагувати на 
умови, що змінилися.

Отже, сьогодні дуже пріоритетною галуззю 
стає онлайн-підтримка бізнесу. Це розроблення та 
ведення онлайн-магазинів, адже продавці потре-
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бують продажів своїх товарів, а покупці потре-
бують саме цих товарів. Служби доставки також 
дуже просунулися у період коронавірусу, це, так 
би мовити, окрема галузь малого бізнесу, яка за 
умов карантину лише підвищила свій дохід. 

Таким чином, радимо усім підприємствам, 
по-перше, не залишати свою діяльність, а роз-
почати її ведення в Інтернет-мережі та активне 
рекламування (наприклад, якщо зачинили магазин 
із причин карантину, на магазині вивісити рекламу 
з текстом про продовження роботи он-лайн із 
зазначенням сайту та доставкою клієнтові необ-
хідного товару).

По-друге, налагодити доставку своїх това-
рів покупцю (це можна зробити як за допомогою 
послуг спеціальних агенцій, так і влаштувавши 
власну доставку).

Висновки з проведеного дослідження. 
COVID-19 відбирає життя багатьох людей як у 
нашій країні, так і в усьому світі. Проте ще він зава-
жає нормальним економічним відносинам: закри-
ваються підприємства, порушуються налагоджені 
логістичні зв’язки, відбувається звільнення пра-
цівників, знижується споживчий попит тощо. Осо-
бливо вразливими до економічних наслідків пан-
демії виявилися представники мікро- та малого 
бізнесу.

Наша держава намагається знайти компроміс 
між забезпеченням здоров’я людей та підтриман-
ням економічної сфери, проте це не завжди вдалі 
кроки що в той, що в інший бік. Але здійснення 
виваженої державної фінансової політики під-
тримки малого бізнесу є необхідним складником 
сучасної фінансової політики. 

Ми вважаємо, що в кризових умовах коронаві-
русу саме допомога держави малому підприємни-
цтву може призвести до поліпшення економічної 
ситуації. Проте прийняті на законодавчому рівні 
заходи замалі та не завжди діють і спрацьовують. 
Уважаємо, що уряд України повинен дослідити 
досвід розвинених країн, обговорити необхідні 
дії зі Спілкою українських підприємців з аналізу 
ситуації, шляхів її вирішення, прийняття коротко-
строкових та подальших дій у разі продовження 
пандемії.

Проте в результаті дослідження нами були 
виявлені сектори малого бізнесу, які в умовах 
карантину навіть підвищили свої статки, насам-
перед це IT-компанії, які надають послуги з роз-
роблення сайтів, Інтернет-магазинів, ведення 
контенту тощо, та служби доставки, які виконують 
замовлення.

Малий бізнес і сьогодні розвивається, і корона-
вірус для нього – це не пандемія, адже хто хоче 
працювати, той приймає умови, аналізує їх, знахо-
дить шляхи подальшого розвитку та процвітання.

Ми переконані, що подальші перспективи 
дослідження повинні спрямовуватися на дослі-

дження статистичних даних захворюваності у 
зв’язку з полегшенням/поглибленням протикоро-
навірусних заходів та їхнього впливу на динаміку 
діяльності малого бізнесу. Також необхідне залу-
чення експертів та науковців для більш ретель-
ного вивчення проблематики та найефективнішого 
вирішення проблем малих підприємств. 
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