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Шкодіна І. В., Сердюк Т. В. Вплив COVID-19 на впровадження міжнародним бізнесом цифрових технологій
Метою статті є аналіз особливостей впровадження міжнародним бізнесом цифрових технологій в умовах COVID-19. На основі 
аналізу впливу COVID-19 на впровадження міжнародним бізнесом цифрових технологій автори дійшли висновку, що криза, з одного 
боку, загальмувала фінансування деяких інвестиційних проєктів, проте, з іншого боку, – стимулювала впровадження проєктів, що 
пов’язані з диджиталізацією міжнародного бізнесу (5G, старт-фабрики, інтернет речей, роботизація та блокчейн). Відбулося збіль-
шення фінансування в проєкти, що пов’язані із віддаленою роботою, інструментами віртуальної співпраці, мобільними пристроя-
ми, безпековими програмами. У довгостроковій перспективі COVID-19 сильніше загострить проблему цифрового розриву як між кра-
їнами та бізнесом, так і серед населення. Зроблено висновок, що цифрові інновації Big Tech збільшують прибутковість технологіч-
них гігантів, а потоки дешевої ліквідності (як засіб боротьби із COVID-19) призводять до формування нової бульбашки на ринку (P/E 
близька 75). Після пандемії традиційний бізнес відновиться, але цифровий розрив буде збільшуватися й залишатиметься основною 
економічною та соціальною проблемою. Для вирішення цих проблем вкрай необхідним є вдосконалення державного регулювання.
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There was an increase in financing for projects related to remote work, virtual cooperation instruments, mobile devices, security programs. In the 
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lead to the formation of a new bubble in the market (P/E is close to 75). After the pandemic, traditional business will resume, but the digital gap 
will increase and remain a major economic and social problem. To solve these problems, it is imperative to improve the State-based regulation.
Keywords: international business, Industry 4.0, digital technologies, COVID-19.
Fig.: 3. Bibl.: 13.
Shkodinа Iryna V. – D. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of International Business and Economic Theory, V. N. Karazin 
Kharkiv National University (4 Svobody Square, Kharkіv, 61022, Ukraine)
E-mail: iryna.shkodina@karazin.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4035-3188
Researcher ID: http://www.researcherid.com/F-1629-2019
Scopus Author ID: 36069985400
Serdyuk Tatyana V. – Master, V. N. Karazin Kharkiv National University (4 Svobody Square, Kharkіv, 61022, Ukraine)
E-mail: tatianaserdyuk@ukr.net

http://www.business-inform.net


228

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ІН
Ф

О
РМ

АЦ
ІЙ

Н
І Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

Ї В
 Е

КО
Н

О
М

ІЦ
І

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2020
www.business-inform.net

Одним із найбільших викликів останньо-
го часу для бізнесу стало оцифрування 
в результаті впровадження технологій 

Industry 4.0. Криза COVID-19 продемонстру-
вала, наскільки важливими є цифровізація біз-
несу для суспільства та економіки. Важливість 
впливу COVID-19 на міжнародний бізнес поля-
гає в тому, що пандемія прискорила структурні 
зміни, які тільки-но почали відбуватися на між-
народному ринку. Враховуючи сказане, наукова 
проблематика дослідження особливостей управ-
ління міжнародним бізнесом в умовах пандемії 
коронавірусу є надзвичайно актуальною.

Дослідженню різних аспектів розвитку 
цифрової економіки присвячено багато науко-
вих праць зарубіжних і вітчизняних учених [2; 5; 
9]. Світові консалтингові агентства розробляють 
стратегії для бізнесу в умовах пандемії. Тільки 
S&P Global Ratings у 2020 р. опублікувала біль-
ше 640 статей, які досліджують вплив COVID-19 
на соціально-економічні умови розвитку бізнесу 
[7]. Враховуючи, що, з одного боку, збільшення 
цифрових технологій відбувається експоненці-
ально, а з іншого – пандемія стала для бізнесу 
малопрогнозованим фактором впливу, то на сьо-
годні залишаються недостатньо дослідженими 
питання адаптації міжнародного бізнесу до «но-
вої нормальності» та впровадження ним цифро-
вих технологій.

Метою статті є аналіз особливостей впро-
вадження міжнародним бізнесом цифрових тех-
нологій в умовах COVID-19.

На цифрові зміни, які мали відбуватися 
протягом наступних десятиліть, очікували всі – 
як бізнес, так і суспільство. Проте ніхто не очі-
кував, що пандемія COVID-19 за лічені місяці 
наблизить цифрове майбутнє. Враховуючи, що 
більшість людей вимушено опинилися в ізоляції, 
це негативно відбилося на багатьох галузях як у 
світі загалом, так і в Україні зокрема. 

COVID-19 за лічені дні змінив практику ро-
боти в компаніях по всьому світу. В період пан-
демії найбільше постраждав бізнес, який пра-
цював за схемою just-in-time (вся логістика була 
зав’язана на Китаї). Працівників авіації, готельно- 
ресторанного бізнесу, пасажирського та авто-
мобільного транспорту вимушено звільнили або 
відправили в неоплачувані відпустки. У більшос-
ті інших галузей скорочення становило 5–25%. 
За даними Google global mobility report, люди під 
час карантину в основному знаходилися вдома, 
у результаті чого кардинально скоротилася роз-

дрібна торгівля, зменшився попит на транспорті 
послуги при паралельному збільшенні попиту на 
ліки [4].

Через введення карантинних обмежень 
міжнародний бізнес змушений був застосовува-
ти нові технології. У результаті цього кардиналь-
но збільшився попит на програми, які потрібні 
для ведення бізнесу, освіти та комунікації [6]. 
Одним із найуспішніших кейсів стала компанія 
Zoom. Додаток Zoom було завантажено майже 
27 мільйонів разів тільки в березні 2020 р., по-
рівняно із лише 2,1 мільйона разів у січні. За ре-
зультатами двох кварталів 2020 р. ринкова капі-
талізація Zoom становила понад 129 млрд дол. 
(25 млрд дол. лише роком раніше). У другому 
кварталі 2020 р. доходи компанії зросли на 355% 
у річному вимірі та склали 186 млн дол. (у першо-
му кварталі 2020 р. дохід виріс на 169%). Фінан-
сові аналітики прогнозують, що за результатами 
року дохід складе від 2,37 до 2,39 млрд дол., що 
буде означати 282% зростання доходу [13].

Після послаблення карантину більшість 
компаній зазначили, що віддалена робота більш 
продуктивна за роботу в офісі. У результаті це 
стало поштовхом у розвитку нових напрямів та 
перегляду старих підходів до управління. Швид-
кого зростання зазнали застосунки, які пов’язані 
із віддаленою медициною та Інтернетом речей 
(Internet of Things – IoT) [10]. На основі цієї нової 
технології працюють годинники або браслети, 
що вимірюють тиск, серцебиття, проводять кар-
діограму тощо.

Враховуючи, що все більше бізнес-процесів 
відбуваються в online-режимі, бізнес по-
требує доступу до широкосмугового Ін-

тернету. Дослідження свідчать, що в середньому 
збільшення коефіцієнта прийняття широкосму-
гового мобільного зв’язку на 10% приводить до 
збільшення ВВП на 0,8% [3]. У США, Китаї, Пів-
денній Кореї та Японії вже працюють комерційні 
мережі 5G. Якщо у 2020 р. лише 1,1% смартфонів 
був підключений до 5G, то до 2025 р. їх стане вже 
30,1%, а кількість підключених пристроїв складе 
близько 2750 одиниць (рис. 1) [11].

На думку міжнародних аналітиків, 58% спо-
живчих глобальних ринків легко відновляться 
після кризи, а 23% відчують різке відновлення у 
формі V [6]. Зростання використання цифрових 
технологій відбудеться в секторі виробництва 
медичного обладнання та фармацевтичному 
секторі. Через COVID-19 більшість міжнарод-
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них компаній оголосили відтермінування запус-
ку 5G. Враховуючи, що ця технологія є важливою 
для запуску Інтернету речей, його запуск теж за-
тримується. Незважаючи на падіння через пан-
демію у 2020 р. на 16% ринків Industry 4.0, у по-
дальшому відбудеться зростання ринків – з 181 
млрд дол. США у 2020 р. до 220 млрд дол. США 
у 2025 р. [11]. 

Упровадження цифрових технологій у ви-
робництво сприятиме активному розвитку «ро-
зумних виробництв» (smart factory). За даними 
аналітиків, до 2022 р. такі виробництва стануть у 
7 разів продуктивнішими за звичайні. Очікується, 
що в наступні роки вартість smart factory буде що-
річно зростати в середньому на 9,76% (рис. 2) [12].

кризовий період. Вірогідно, що впровадження 
smart factory буде високим і в нафтогазовій га-
лузі. Враховуючи падіння цін на нафту протягом 
2019–2020 рр., міжнародні нафтогазові компанії 
активно шукають нові способи скорочення ви-
трат і підвищення загальної ефективності під-
приємств.

Міжнародний бізнес активно використо-
вує блокчейн-технології. На цій техно-
логії розвивається ринок криптовалют, 

які стали одним із головних елементів нової біз-
нес-системи, що забезпечує безпрецедентну до-
ступність для будь-якого учасника ринку. Міжна-
родні компанії застосовують блокчейн не тільки 
у фінансах, але й у виробництві. Основними пе-
ревагами використання бізнес-моделі блокчейн є 
те, що ця модель змінить управління ланцюгами 
поставок на фундаментальному рівні, забезпе-
чить їх прозорість, знизить витрати та ризики, 
трансформує способи інтеграції великих корпо-
ративних середовищ і збільшить прибутковість 
бізнесу. За даними Deloitte, майже 40% найбіль-
ших технологічних компаній світу вже викорис-
товують блокчейн у своєму виробництві.

Зважаючи на те, що в довгостроковій пер-
спективі COVID-19 загострить проблему циф-
рового розриву між тим бізнесом, який уже 
впровадив цифрові технології, і тим, що тільки 
починає працювати з цифровізацією (що, своєю 
чергою, призведе до монополізації ринку), вкрай 
необхідним є вдосконалення законодавства про 
конкуренцію. У більшості країн світу законодав-
ство зосереджене на визначенні шкоди для спо-
живачів товарів і послуг. На наш погляд, в умовах 
цифрової економіки акцент має бути зміщений 
на структуру ринку та корпоративну концентра-
цію. Необхідно розробити антимонопольні нор-
ми, які були б націлені на регулювання «доміну-
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Найбільша частка ринку smart factory зна-
ходиться в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 
Основними гравцями на ринку smart factory є 
Швейцарія (ABB), США (General Electric, EmerG-
son Electric), Японія (FANUC, Mitsubishi Electric), 
Німеччина (Siemens). Китай активно впроваджує 
технології автоматизації у виробництві. Очіку-
ється, що ця ініціатива збільшить попит на «ро-
зумні рішення» і Китай втримає лідерські позиції 
в глобальних ланцюгах доданої вартості в пост-
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ючих гравців» на ринку, визначення напряму та 
обсягів споживчих даних, які використовують 
компанії. 

На законодавчому рівні необхідно ство-
рити запобіжники для унеможливлення 
«придушення» конкуренції сучасни-

ми технічними гігантами. Європейська комісія 
протягом червня – вересня 2020 р. проводила 
публічні консультації щодо оновлення регулю-
вання конкуренції в умовах цифрової економіки.  
У США також розглядаються законопроєкти, які 
б гарантували, що будь-які дані, зібрані для бо-
ротьби з пандемією COVID-19, не можуть бути 
використані в інші способи.

Наприклад, цифрові технології приводять 
до швидкого зростання цін на акції високотехно-
логічних компаній, оскільки інвестори роблять 
ставку саме на їхні бізнес-моделі. За 10 місяців 
2020 р. техноакції в сукупності випереджали 
зростання акцій інших компаній. За 9 місяців 
2020 р. вартість акцій компанії Apple зросли на 
156%, у результаті чого її вартість перевищила  
$2 трлн, а акції Tesla перш, ніж почати дешевша-
ти, подорожчали в 11 разів. 

Сприяє зростанню акцій і нові онлайн-бро-
кери (Schwab, E* Trade, TD Ameritrade тощо). 
Найбільш успішним є фінтех-стартап Robinhood 
Markets Inc, який дозволяє торгувати акціями 
без будь-яких комісій. У сервісі зареєстровано 
більше 13 мільйонів користувачів, які торгують 
акціями, біржовими фондами (ETF) та опціона-
ми [8]. Значне спрощення доступу до торгів у 
результаті диджиталізації ринку дозволило мо-
лодому поколінню інвесторів вийти на ринок 
за допомогою мобільних застосунків без необ-

хідності витрачати достатньо великі гроші на 
покупку паїв взаємних фондів або ETF. Вибір 
активів трейдерів на онлайн-брокерських серві-
сах ґрунтується не на фундаментальному аналізі 
та аналізі фінансової звітності, а на виборі серед 
знайомих компаній – Facebook, Amazon, Apple, 
Netflix, Zoom, Tesla тощо.

У результаті це призводить до сильної кон-
центрації ринку – п’ять компаній Big Tech скла-
дають більше п’ятої частини значення індексу 
S&P 500 (рис. 3).

Аналіз індексу S&P 500 свідчить, що він 
більше не є диверсифікованим, оскіль-
ки п’ять найбільших компаній за капі-

талізацією (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, 
Facebook) складають більше 23% від всього ін-
дексу. Враховуючи, що з 1980 р. по 2019 р. 5 ком-
паній в індексу в середньому становили близько 
13% від S&P 500, а наразі 1% компаній індексу 
становить більше 20% капіталізації S&P 500, це 
свідчить про надконцентрованість портфеля 
S&P 500. У результаті цього індекс перестає від-
повідати своїй первісній меті – диверсифікації 
ризиків. Проблема в тому, що, якщо з топовими 
компаніями щось станеться, це відобразиться на 
всьому глобальному фондовому ринку.

Осінь 2020 р. характеризувалася сильною 
корекцією в акціях IT-сектора. Нестабільність на 
ринку була пов’язана з великою кількістю кол-
опціонів, які надавали право купувати акції тех-
нологічних компаній. І в лідерах зниження цін на 
акції були саме Big Tech. Не можна забувати, як 
у 2000 р. бум доткомів закінчився обвальним па-
дінням індексу NASDAQ та банкрутством сотень 
технологічних компаній, масштабним відтоком 
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 Рис. 3. Частка топ-компаній Big Tech в індексі S&P 500
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фінансових ресурсів із Інтернет-сектора та втра-
тою довіри до нього. Більшість акцій техноло-
гічних компаній США ніколи не повернулися на 
докризові значення. Водночас, якщо якась інша 
група компаній в індексі зазнає зростання акцій 
через збільшення їх прибутковості, це практично 
не вплине на загальне зростання індексу, оскіль-
ки їх вага в індексі незначна. Наприклад, якщо 
енергетичний сектор буде зростати через збіль-
шення цін на енергоносії, то це істотно не змінить 
індекс, оскільки він займає менше 3% індексу.

Збільшення цін на акції високотехнологіч-
них компаній призводить до формування нової 
«бульбашки» на ринку. Як основний індикатор ви-
користовується коефіцієнт P/E (price/earnings –  
ціна/прибуток). Згідно з аналізом Citigroup, де-
сять найбільших акцій Big Tech вже торгуються 
з коефіцієнтом P/E близько 75, що наближаєть-
ся до рівнів 2000-х років. Водночас більшість 
інвесторів оптимістично оцінюють фондовий 
ринок, оскільки Федеральна резервна система 
(ФРС) та інші центральні банки провідних країн 
світу продовжують знижувати або утримувати 
облікові ставки на нульових рівнях. Фактично, 
світові фондові ринки відображають майбутні 
очікування прибутків від капіталу, оскільки в 
цифровій економіці ринкові оцінки базуються 
не на нематеріальних активах, а на володінні та 
контролі над даними, які й створюють вартість 
та виступають інструментом монетизації.

Пандемія коронавірусу посилила небезпе-
ку в кіберпросторі. 95% фахівців з питань 
безпеки зазначили, що виникають нові 

проблеми безпеки через поширення коронавіру-
су. Згідно з дослідженнями, які провела компанія 
Checkpoint, кількість загроз з початку спалаху 
COVID-19 збільшилася на 2/3 [1]. Збільшилася 
кількість фішингових кампаній, шахрайських веб-
сторінок, які збирають пожертви чи надають по-
ради про лікування коронавірусу. Враховуючи це, 
підприємствам міжнародного бізнесу потрібно 
розробляти та оновлювати програми захисту від 
кіберзлочинців, систематично проводити інфор-
мування працівників про ризики спаму та фітингу.

Міжнародному бізнесу необхідно перегля-
нути наявні стратегії цифрової трансформації та 
впровадити методи design thinking (дизайн-мис-
лення), які будуть швидше адаптувати бізнес-про-
цеси до післякризового стану «нової нормальнос-
ті». В умовах «нової нормальності» та глобалізації 
для вибору партнерів важливим стане соціальна 

складова та готовність до адаптації в кризових 
умовах. Компанії, які раніше розглядали лише пи-
тання короткострокового прибутку та не вважали 
за потрібне розробляти моделі довгострокового 
розвитку, які б включали захист довкілля, до-
тримання прав співробітників і соціальну відпо-
відальність, сьогодні втрачають набагато більше.

ВИСНОВКИ
COVID-19 залишатиметься загрозою для 

міжнародного бізнесу доти, доки не буде винай-
дено вакцину чи ефективне лікування, що може 
відбутися лише у другій половині 2021 р. Визна-
чивши вплив COVID-19 на впровадження міжна-
родним бізнесом нових технологій, можна дійти 
висновку, що криза, з одного боку, загальмувала 
фінансування деяких інвестиційних проєктів, 
проте, з іншого – стимулювала впровадження 
проєктів, що пов’язані з дистанційним управлін-
ням компаніями, освітою та медициною.

Цифрові інновації Big Tech у поєднанні зі 
зростаючою інтеграцією економік збільшують 
прибутковість технологічних гігантів, а нові по-
токи дешевої ліквідності (як засіб боротьби із 
COVID-19) стають основною причиною занад-
то високих значень коефіцієнта P/E більшості 
технологічних компаній, що може свідчити про 
формування нової «бульбашки». У довгостро-
ковій перспективі COVID-19 ще сильніше за-
гострить проблему цифрового розриву як між 
країнами та бізнесом, так і серед населення. Піс-
ля пандемії традиційний бізнес відновиться, але 
цифровий розрив буде збільшуватися та залиша-
тиметься основною економічною та соціальною 
проблемою. Для вирішення цих несприятливих 
тенденцій вкрай необхідним є вдосконалення 
державного регулювання, у тому числі в галузі 
законодавства про конкуренцію.

За результатами дослідження з’ясовано, що 
найбільша хвиля цифровізації міжнародного біз-
несу все ще попереду. Ключовим фактором успі-
ху в цифровій економіці стануть не стільки циф-
рові технології, скільки співпраця між учасника-
ми глобальної екосистеми, оскільки основним 
фактором успіху міжнародного бізнесу стане 
бажання та готовність адаптуватися до нової ре-
альності.                   
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