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Ушакова Н. Г., Андросова Т. В. Цифровізація як каталізатор подолання негативних наслідків пандемії  
та воєнного стану

Метою статті є дослідження особливостей прояву цифрової економіки в період пандемії COVID-19 і воєнного стану та виявлення впливу циф-
ровізації на перспективи розвитку українського бізнесу. Цифрова економіка, функціонування якої базується на створенні, поширенні та викорис-
танні цифрових технологій і пов’язаних з ними продуктів і послуг, постійно еволюціонує відповідно до нових викликів економічного розвитку, що 
відбивається в розширенні її архітектури. Протягом останніх років активізується трансформація моделей економічної діяльності, викликана 
застосуванням «наскрізних» цифрових технологій (штучного інтелекту, робототехніки, Інтернету речей, технологій бездротового зв’язку 
тощо), що перетворило цифровізацію на найважливіший фактор економічного зростання. Цифрові технології застосовувалися в різних сферах 
економічної діяльності ще до початку пандемії COVID-19, але остання значно активізувала цифрові трансформації бізнес-процесів. Використання 
онлайн-застосунків, надання онлайн-послуг, створення гібридних бізнес-моделей, що комбінують у собі риси офлайн- та онлайн-сервісів, дозво-
лило багатьом економічним суб’єктам перейти на віддалений формат роботи, зменшивши втрати від соціального дистанціювання та інших 
заходів профілактики, а деяким компаніям вдалося навіть підвищити ефективність своєї діяльності. Підвищення ефективності управлінської та 
виробничої діяльності на основі цифрових рішень перетворило цифровізацію із антикризового інструменту на джерело прибутковості компа-
ній у довгостроковій перспективі. Певна схожість викликів, спричинених коронакризою та руйнацією вітчизняної економіки внаслідок російської 
агресії, спричинили необхідність активізації застосування цифрових технологій бізнесом і державою. Низка заходів, упроваджених у період дії 
воєнного стану Міністерством цифрової трансформації України спільно із іншими органами виконавчої влади, створює цифрові передумови під-
вищення стійкості української економіки зараз та в період її повоєнного розвитку.
Ключові слова: цифровізація, цифрова економіка, «наскрізні» цифрові технології, пандемія COVID-19, воєнний стан.
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Ushakova N. G., Androsova T. V. Digitalization as a Catalyst to Overcome the Negative Consequences of the Pandemic and Martial Law
The article is aimed at studying the peculiarities of the manifestation of the digital economy during the COVID-19 pandemic and martial law, identifying the 
impact of digitalization on the prospects for the development of Ukrainian business. The digital economy, the functioning of which is based on the creation, 
distribution and use of digital technologies and related products and services, is constantly evolving in accordance with new challenges of economic develop-
ment, which is reflected in the expansion of its architecture. In recent years, the transformation of economic activity models caused by the use of end-to-end 
digital technologies (artificial intelligence, robotics, the Internet of Things, wireless technologies, etc.) has been actualized, which has turned digitalization into 
the most important factor of economic growth. Digital technologies were used in various spheres of economic activity even before the COVID-19 pandemic, but 
the latter significantly intensified the digital transformation of business processes. The use of online applications, the provision of online services, the creation of 
hybrid business models that combine the features of offline and online services, has allowed many economic actors to switch to a remote work format, reducing 
losses from social distancing and other preventive measures, and some companies have even managed to increase the efficiency of their activities. Improving 
the efficiency of management and production activities based on digital solutions has turned digitalization from an anti-crisis tool into a source of profitability 
for companies in the long term. A certain similarity of the challenges caused by the coronavirus crisis and the disruption of the domestic economy as a result of 
Russian aggression has led to the need to intensify the use of digital technologies by business and the State. A number of measures implemented during martial 
law by the Ministry of Digital Transformation of Ukraine together with other executive bodies create digital preconditions for increasing the resilience of the 
Ukrainian economy now and in the period of its post-war development.
Keywords: digitalization, digital economy, end-to-end digital technologies, COVID-19 pandemic, martial law.
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Протягом останніх років цифровізація стала 
найголовнішим трендом світової економіки. 
Впровадження цифрових технологій відбува-

ється в усі сфери як внутрішньої, так і міжнародної 
економічної діяльності [1]. Коронакриза спричинила 
активізацію цифрових трансформацій бізнес-проце-
сів. Незважаючи на безліч негативних наслідків пан-
демії COVID-19 на макрорівні, впровадження циф-
рових технологій стало каталізатором для запуску 
нових продуктів чи послуг для 71% організацій, а 55% 
суб’єктів залучили нових партнерів для створення 
спільних ініціатив [2]. 

Певна схожість наслідків пандемії та воєнного 
стану для розвитку вітчизняного бізнесу, насамперед 
необхідність переведення діяльності багатьох ком-
паній в онлайн, вимагає пошуку шляхів підвищення 
стійкості української економіки через цифрову сфе-
ру. Тому дослідження впливу цифровізації на вітчиз-
няний бізнес у контексті економічної кризи внаслідок 
пандемії та війни є особливо актуальним завданням. 

В економічній літературі цифровізацію та про-
блеми, пов’язані з нею, розглядали Р. Бруханський, 
П. Пуцентейло [3], А. Грінько, П. Гринько [4], Н. Са-
вицька, О. Жегус [5] та ін. Наслідки пандемії для роз-
витку української економіки розглядаються у працях 
О. Горняк, Д. Стемблер, С. Черкез [6], З. Шильнікової, 
М.  Матушкіної [7] та багатьох інших. Останнім часом 
з’являються дослідження ролі цифрових технологій у 
боротьбі з російською військовою агресією, у т. ч. на 
економічному фронті [8; 9].

Незважаючи на досить велику кількість на-
укових праць, присвячених становленню та розвитку 
цифрової економіки, потреба подальших досліджень 
цифровізації як важливого джерела розвитку націо-
нальної економіки актуалізується наслідками панде-
мії та російської військової агресії.

Метою статті є дослідження особливостей про-
яву цифрової економіки в період пандемії COVID-19 
і воєнного стану та виявлення впливу цифровізації на 
перспективи розвитку українського бізнесу.

Цифрова економіка, функціонування якої ба-
зується на створенні, поширенні та вико-
ристанні цифрових технологій і пов’язаних з 

ними продуктів і послуг, постійно еволюціонує відпо-
відно до нових викликів економічного розвитку. 

Поява нових технологій пошуку, збору, збері-
гання, обробки, передачі та представлення даних в 
електронному вигляді спричинює зрушення в архі-
тектурі цифрової економіки (рис. 1).

Протягом останніх років активізується транс-
формація моделей економічної діяльності, викликана 
появою цифрових технологій нового покоління, які в 
силу масштабів і глибини впливу називають «наскріз-
ними»: штучного інтелекту, робототехніки, Інтер-
нету речей, технологій бездротового зв’язку тощо. 
«Наскрізні» цифрові технології (технології, що за-
стосовуються для пошуку, збору, зберігання, оброб-
ки, передачі та представлення даних в електронному 
вигляді, в основі функціонування яких лежать про-
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Рис. 1. Архітектура цифрової економіки
Джерело: складено на основі [3; 6].

грамні й апаратні засоби та системи, що затребувані 
в усіх секторах економіки) створюють нові ринки та 
змінюють бізнес-процеси.

Види та характеристика основних «наскрізних» 
цифрових технологій наведено на рис. 2. 

Уже зараз ефективне використання нових циф-
рових технологій визначає міжнародну конкуренто-
спроможність як окремих компаній, так і цілих країн, 
а в майбутньому вага даного чинника розвитку тіль-
ки зростатиме. «Цифрові технології в сучасному світі 
створюють принципово нові можливості для вибудо-
вування взаємодії між державою, бізнесом і населен-
ням, виключаючи довгі ланцюги посередників і при-
скорюючи проведення різноманітних угод і операцій. 
… дана модель економіки забезпечить «цифрові диві-
денди» суспільству у вигляді розширення доступу на 
ринки і ринкового охоплення, підвищення внутріш-
ньої та ринкової ефективності, включаючи вищу про-
дуктивність праці, зниження транзакційних витрат, 
більш повного задоволення потреб людини, знижен-
ня бідності та навіть ослаблення (або повного подо-
лання) соціальної поляризації суспільства» [3, с. 30]. 

Потужний поштовх до цифровізації економі-
ки надала пандемія, неминучими наслідками 
якої стали соціальне дистанціювання та інші 

заходи профілактики COVID-19. У цьому контексті 
цифрова трансформація як спосіб уникнути еконо-
мічного колапсу різко прискорилась, до цифровізації 
долучилися навіть ті компанії та галузі, які до панде-
мічних обмежень не ставили такого завдання. Щоб не 
припиняти роботу під час локдауну, компанії оптової 
та роздрібної торгівлі, ІТ-організації, заклади освіти 
всіх рівнів та інші економічні суб’єкти змогли перео-
рієнтувати свою діяльність з використанням цифро-
вих технологій (онлайн-застосунки, надання онлайн-
послуг, створення гібридних бізнес-моделей, що ком-
бінують в собі риси офлайн- та онлайн-сервісів).

«Самоізоляція стимулювала підприємства пе-
рейти на віддалений формат роботи й оперативно 

розвивати канали та сервіси для побудови бізнесу в 
онлайн-режимі. Серед підприємців з’явилося розу-
міння того, що цифрові технології сьогодні – це за-
порука життєздатності та конкурентоспроможності 
бізнесу» [7, с. 135]. 

Завдяки цифровізації компанії збільшили обсяги 
зберігання й обробки документації в електро-
нному вигляді, що спростило виконання роботи 

віддалено, зменшило як змінні, так і постійні витра-
ти виробництва багатьох послуг, полегшило пошук 
фахівців в інших регіонах і взаємодію з ними тощо. 
Деякі компанії на основі цифрових трансформацій зу-
міли перетворити пандемію COVID-19 з проблеми на 
нову можливість для розвитку власного бізнесу. На-
приклад, у серпні 2020 р. газета «The New York Times» 
оголосила, що вперше в історії її виручка від цифрової 
підписки перевершила виручку від друкованої версії 
[11]. Самоізоляція активізувала ринок онлайн-досуга. 
За даними аналітиків компанії Futuresource, реліз но-
вих онлайн-ігор, які дозволяють людям зустрічатися у 
віртуальних світах, уже на початку пандемічних обме-
жень збільшував тижневі обсяги продажу на 40–60% 
[12]. Тільки за 2020 р. на онлайн-ігри геймерами було 
витрачено майже 160 млрд дол., що привабило ре-
кордні інвестиції в даний сектор [13].

Ситуація локдауну надала значні переваги і 
принесла надвисокі прибутки власникам мереж 
електронної комерції. У 2020 р. обсяг електронного 
роздрібного продажу перевищив 4,28 трлн дол. [14]. 
Під час пандемії компанія Amazon найняла на робо-
ту 100 тис. нових працівників для обробки онлайн-
замовлень, а її засновник Д. Безос тільки за 2020 р. 
збільшив статки на 29,9 млрд. дол [15], що зумовлено 
зростанням попиту на онлайн-покупки. 

У багатьох країнах, у т. ч. в Україні, пандемія 
COVID-19 прискорила цифровізацію державного 
сектора, насамперед у процесі надання державних 
послуг. Здійснення цифрових транзакцій, доступ на-
селення до фінансів у мобільних застосунках знач-
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технології збору, обробки та зберігання структурованих і неструктурованих масивів інформації, 
які характеризуються значним обсягом і швидкістю змін 


Великі дані

система програмних і/або апаратних засобів, яка здатна з певним ступенем автономності сприймати
інформацію, навчатися та приймати рішення на основі аналізу великих масивів даних, у тому числі імітуючи 
людську поведінку



Штучний інтелект

технології створення обчислювальних систем, засновані на нових принципах (квантових ефектах), 
що дозволяють радикально змінити способи передачі й обробки великих масивів даних

Квантові технології

алгоритми та протоколи децентралізованого зберігання й обробки трансакцій, структурованих у вигляді 
послідовності пов’язаних блоків без можливості їх подальшої зміни

Технології розподіленого реєстру (блокчейн)

мережі передачі даних, що об’єднують пристрої у виробничому секторі, обладнані датчиками та здатні 
взаємодіяти між собою та зовнішнім середовищем без втручання людини

Промисловий інтернет

технології цифровізації виробничих процесів, що забезпечують підвищення ефективності використання 
ресурсів, проєктування та виготовлення індивідуалізованих об’єктів, вартість яких порівняна з вартістю 
товарів масового виробництва;
адитивні технології – технології пошарового створення тривимірних об’єктів на основі їх цифрових моделей 
(«двійників»), що дозволяють виготовляти вироби складних геометричних форм і профілів;
суперкомп’ютерні технології – технології, що забезпечують високопродуктивні обчислення за рахунок 
використання принципів паралельної та розподіленої обробки даних і високої пропускної здатності;
комп’ютерний інжиніринг – технології цифрового моделювання та проєктування об’єктів і виробничих 
процесів протягом усього життєвого циклу









Нові виробничі технології

технології передачі даних за допомогою стандартизованого радіоінтерфейсу без використання дротового 
підключення до мережі; 
5G – технології бездротового зв’язку п’ятого покоління, для яких характерні висока пропускна здатність 
(не менше 10 Гбіт/c), надійність і безпека мережі, низький рівень затримки передачі даних (не більше однієї 
мілісекунди), у результаті чого стає можливим ефективно використовувати великі дані комп’ютерного 
моделювання тривимірного зображення або простору, за допомогою яких людина взаємодіє із синтетичним 
(віртуальним) середовищем з подальшим сенсорним зворотним зв’язком





Технології бездротового зв'язку

виробничі системи, що володіють трьома чи більше ступенями рухливості (свободи), побудовані на основі 
сенсорів і штучного інтелекту, здатні сприймати навколишнє середовище, контролювати свої дії 
й адаптуватися до її змін;
сенсорика – технології створення пристроїв, які збирають і передають інформацію про стан навколишнього 
середовища за допомогою мереж передачі даних





Компоненти робототехніки (промислові роботи)

технології візуалізації, засновані на додаванні інформації або візуальних ефектів у фізичний світ за допомогою 
накладання графічного та/або звукового контенту для поліпшення досвіду користувачів та інтерактивних 
можливостей



Технології віртуальної та доповненої реальності

Рис. 2. Наскрізні цифрові технології
Джерело: складено на основі [3; 10].
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но полегшило проведення безготівкових операцій 
і трансфертів від держави. Створення ІТ-платформ 
для роботи і навчання, субсидований доступ до засо-
бів зв’язку та пристроїв дозволили переорієнтувати-
ся на віддалений формат роботи. 

Навіть після послаблення карантинних обме-
жень велика кількість компаній продовжили надавати 
перевагу віддаленій формі роботи на фоні зростання 
показників ефективності. Нові технологічні рішення 
на основі цифровізації після пандемії залишатимуть-
ся джерелом доходів організацій, перетворившись з 
антикризового інструмента на джерело прибутковос-
ті в довгостроковій перспективі. 

У відповідь на запит бізнесу щодо визначення 
внеску цифрового чинника в економічний роз-
виток експертами запропоновано кілька моде-

лей оцінювання рівня цифровізації компаній, а саме: 
 показник DBA характеризує здатність фірми 

до цифрового бізнесу на основі дослідження 
стратегії фірми, рівня оволодіння інформа-
ційними технологіями персоналом, цифрові-
зації внутрішніх процесів, інфраструктури та 
гнучкості поставок, цілей управління [16];

 модель Forrester 4.0 надає можливість оціни-
ти компанії різних галузей, розміру, масштабу 
діяльності на різних стадіях цифрової зрілос-
ті [17]; 

 індекс зрілості галузі 4.0 дозволяє визначити 
загальну цифрову зрілість компанії та зрі-
лість її окремих функціональних зон (розроб-
ка продукції, виробництво, логістика, сервіс, 
маркетинг, реалізація продукції) [18]; 

 оцінювання цифрової готовності торговель-
них мереж (показник готовності до цифрової 
трансформації роздрібних торговельних під-
приємств з урахуванням наявних внутрішніх 
цифрових можливостей [5] та інші.

Як показує практика, тривалість шляху від по-
будови базової інформаційно-комунікаційної інф-
раструктури до переважання економіки, яка функ-
ціонує на основі цифрових технологій, для кожної 
країни своя. На жаль, не маючи достатнього часу на 
післяпандемічне відновлення, українська економіка 
зазнала ще більшого падіння внаслідок російської 
військової агресії, що спонукає до пошуку найшвид-
ших і найефективніших шляхів її регенерації.

На наш погляд, певна схожість викликів, спри-
чинених коронакризою та руйнацією вітчизняної 
економіки внаслідок війни (йдеться про необхідність 
фізичного дистанціювання від місця роботи чи про-
живання), дозволяє говорити про необхідність акти-
візації застосування цифрових технологій бізнесом  
і державою. 

За пів року війни чисельність тих, хто живе і 
працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн [19], близь-
ко 7 млн стали внутрішньо переміщеними особами. 

Окупація українських територій, руйнація підпри-
ємств і цілих населених пунктів, внутрішня і зовніш-
ня міграція призвели до зростання рівня безробіття 
до 35% [20]. На жаль, специфіка роботи підприємств 
і недостатній рівень цифрових компетентностей пер-
соналу не дозволяє частині переміщених людей пра-
цювати віддалено. Тому важливим є використання 
здобутків цифровізації українських компаній часів 
карантинних обмежень, коли цифрові технології ста-
ли набагато частіше застосовуватися в управлінських 
і виробничих процесах – від оснащення фірми циф-
ровою інфраструктурою, запуску пілотних проєктів 
до розробки стратегій цифровізації з урахуванням 
майбутньої бізнес-моделі та масштабної трансфор-
мації бізнесу на цифровій основі. 

Від початку російської військової агресії життє-
во необхідним для України став запуск потуж-
ного економічного та кіберфронтів паралельно 

з реальним воєнним фронтом. «З розвитком техно-
логій імпортозаміщення, яке слугувало підготов-
кою практично до будь-якого великого військового 
конфлікту, в багатьох сферах просто перестало пра-
цювати. Технологічні розриви між країнами, висока 
вартість сучасного озброєння, транснаціоналізація 
багатьох виробничих процесів призводять до того, 
що покрити всі військові потреби за рахунок виключ-
но внутрішніх розробок майже неможливо. Прогрес 
кібертехнологій створив абсолютно нові виміри для 
ведення воєнних дій» [8, с. 75]. Захист ланцюгів по-
стачання, як важливий елемент будь-яких військо-
вих подій, нині охоплює широкий спектр потреб, 
пов’язаних з технологічною й інформаційною війною: 
значно зросли запити до захисту інформації в мере-
жі, зберігання безпечних каналів зв’язку, постачання 
кіберзброї та високотехнологічних елементів, що по-
требує створення відповідної кіберінфраструктури  
і підготовки критичної кількості спеціалістів для її 
обслуговування. 

У період дії воєнного стану Міністерство цифро-
вої трансформації України спільно з іншими органами 
виконавчої влади реалізувало низку важливих заходів, 
спрямованих на впровадження інструментів взаємо-
сумісності цифрових документів з європейськими, на 
створення персональних цифрових гаманців ідентифі-
кації (European Digital Identity Wallet), що сприятиме 
заснуванню єдиної системи цифрової ідентифікації 
осіб в електронному форматі в Україні. У травні 2022 р. 
на саміті Всесвітнього економічного форуму в Давосі 
на платформі «Український дім» Україна презентува-
ла міжнародній спільноті майбутній шлях України до 
цифрової економіки, креативних рішень та інновацій-
них інструментів для захисту країни.

З метою підтримки підприємств малого бізнесу, 
які найбільше постраждали внаслідок збройної агре-
сії, Міністерство цифрової трансформації України 
спільно з Міністерством економіки й Офісом з роз-
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витку підприємництва та експорту на порталі «Дія» 
запустило грантову програму «EU4Business: конку-
рентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» для 
допомоги бізнесу, що ефективно впливає на процеду-
ру отримання допомоги підприємцям [21]. Одним із 
важливих кроків держави задля зменшення безробіт-
тя стало ухвалення Верховною Радою закону про не-
стандартні форми зайнятості (фріланс), згідно з яким 
працівник зможе поєднувати легально роботу на кіль-
кох роботах і матиме базові соціальні гарантії [22].

Поліпшенню умов ведення бізнесу під час війни 
сприяє безоплатне навчання для оптимальної адапта-
ції підприємців до нових цифрових реалій, освоєння 
засад брендингу та диференціації на ринку [23]. Про-
ведення вебінарів «Бренд підприємця – українець» 
для малого та середнього бізнесу за участі Офісу з 
розвитку підприємництва та експорту, Fly_Academy 
та «Дія.Бізнес», освітні програми онлайн-аукціонів за 
підтримки «Програми «U LEAD з Європою» дадуть 
можливість ефективно, із залученням максимальної 
кількості покупців надавати майно в оренду, продава-
ти або відчужувати його. Підвищенню рівня цифро-
вої грамотності населення та вдосконаленню систе-
ми розвитку цифрових навичок громадян сприяють 
навчальні програми з побудови комплексних систем 
захисту інформації в інформаційно-телекомунікацій-
них системах SET University [24].

Реалізація зазначених заходів істотно приско-
рює цифровізацію економіки України. Це від-
криває значні перспективи підвищити стій-

кість вітчизняної економіки в умовах воєнного стану 
та підвищити конкурентоспроможність у повоєнний 
період, а також суттєво збільшує можливості України 
приєднатися до програми «Цифрова Європа». 

ВИСНОВКИ
Протягом останніх років активізується транс-

формація моделей економічної діяльності, викликана 
застосуванням «наскрізних» цифрових технологій 
(штучного інтелекту, робототехніки, Інтернету речей, 
технологій бездротового зв’язку тощо), що перетво-
рило цифровізацію на найважливіший фактор еконо-
мічного зростання.

Цифрові технології застосовувалися в різних 
сферах економічної діяльності ще до початку панде-
мії COVID-19, але остання значно активізувала циф-
рові трансформації бізнес-процесів, що дозволило 
багатьом економічним суб’єктам зменшити втрати 
від соціального дистанціювання та інших заходів 
профілактики, а деяким компаніям – навіть підвищи-
ти ефективність своєї діяльності.

Певна схожість викликів, спричинених корона-
кризою та руйнацією вітчизняної економіки внаслі-
док російської агресії, довела необхідність активізації 
застосування цифрових технологій бізнесом і держа-
вою. Низка заходів, упроваджених у період дії воєн-

ного стану Міністерством цифрової трансформації 
України спільно з іншими органами виконавчої влади, 
створює цифрові передумови підвищення стійкості 
української економіки та її повоєнного розвитку. 

Цифровий перехід потребує фундаментальних 
змін в організації процесів у всіх без винятку секто-
рах вітчизняної економіки, що стане предметом по-
дальших досліджень.                    
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