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Тимошенко О. В., Коцюбівська К. І. Використання інформаційних технологій у боротьбі проти COVID-19
Стаття присвячена нагальній проблемі аналізу можливостей використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) під час пандемії 
COVID-19. Зокрема, окреслено основні напрями впровадження ІКТ для пом’якшення негативного впливу та протидії COVID-19; запропоновано за-
ходи,  спрямовані на збільшення доступності цифрового життя для українського суспільства. Зроблено висновок, що підприємства, які активно 
використовують і впроваджують кейси цифрової трансформації, виявилися більш готовими до коронавірусної реальності, ніж ті, які сприймали 
диджиталізацію критично. У статті проведено аналіз «цифрового» реагування провідних країн світу на вирішення проблем, пов’язаних із по-
ширенням і нейтралізацією негативних наслідків від COVID-19. Аналіз дав змогу стверджувати, що більшість держав доклали значних зусиль для 
інформування населення щодо коронавірусної хвороби, у той час, як в Україні інформування громадян було недостатньо оперативним і своєчас-
ним, а заходи вимагають ретельного планування та підтримки з боку органів державної влади. Авторами запропоновано заходи, направлені на 
пом’якшення негативного впливу та протидії COVID-19, що передбачає такі кроки: прийняття національних стратегічних рішень для оптимі-
зації результатів внаслідок поточної глобальної пандемії COVID-19; подальша підтримка на рівні держави національних, регіональних конкурс-
них програм щодо розробки ІТ-стартапів, направлених на пом’якшення негативних наслідків COVID-19;  організація онлайн-хакатонів з пошуку 
цифрових рішень для боротьби із пандемією; розробка регуляторних важелів державної підтримки вітчизняних підприємств, які впроваджують 
ІТ-інструменти;  організація державних освітніх проектів щодо підвищення рівня цифрової грамотності українського суспільства. 
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demic. In particular, the main directions of ICT implementation are outlined to mitigate the negative impact and counteract COVID-19; measures aimed at 
increasing the availability of digital life for Ukrainian society are proposed. It is concluded that enterprises that actively use and implement cases of digital 
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to state that most countries have made significant efforts to inform the population about coronavirus disease, while in Ukraine the informing of citizens was 
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Епідемія, розміром у світ, яку одразу охрестили 
«чорним лебедем», порівнюючи її наслідки з 
масштабами найбільших світових фінансово-

економічних криз, одночасно відкриває нові можли-
вості для адаптації національних економічних систем 

до нових реалій та активного впровадження інстру-
ментів цифрової трансформації. 

Так, на думку багатьох експертів, учених-еконо-
містів і аналітиків, коронавірус став швидше каталі-
затором, який посилив і без того очікувану рецесію, 
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пов’язану з торговельною війною між провідними 
економічними системами світу, боротьбою країн за 
першість у рейтингу економічного процвітання, пе-
реходом до нового технологічного укладу, масовим 
упровадженням штучного інтелекту та роботизацією 
всіх процесів. Соціально-економічні наслідки та ймо-
вірні ризики в усіх сферах життя важко спрогнозувати, 
майбутнє стає неоднозначним і з повною вірогідністю 
– цифровим. Цілком зрозуміло, що в умовах корона-
вірусної реальності переможцями стануть ті країни, 
які зможуть ефективно діяти в умовах волатильності, 
стратегічної невизначеності та будуть здатні активно 
підтримувати впровадження цифрових інструментів 
у суспільне життя громадян, бізнес-структур, органів 
державного управління, використовувати інформа-
ційні технології в боротьбі проти COVID-19. 

Наукові праці сучасних дослідників переважно 
зорієнтовані на вплив інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) на всі сфери суспільного життя, зо-
крема на навчання, соціально-економічну сферу, енер-
гетику, малий бізнес, робочий час. Аналіз результатів 
досліджень засвідчив, що переважна більшість як за-
рубіжних, так і вітчизняних праць присвячена більше 
проблемам запобігання поширенню пандемії, ніж до-
слідженням щодо активного впровадження та вико-
ристання ІКТ у боротьбі проти коронавірусної хворо-
би. Отже, аналіз досліджень учених щодо ролі ІКТ під 
час епідемій дозволив окреслити лише коло дотичних 
досліджень, проте поза увагою науковців залишилися 
питання висвітлення ролі інформаційно-комунікацій-
них технологій у боротьбі проти COVID-19.

Мета дослідження полягає в окресленні осно-
вних напрямів впровадження ІКТ для пом’якшення 
негативного впливу та протидії COVID-19, розроб-
ці заходів щодо збільшення доступності цифрового 
життя для українців. 

Термін «диджиталізація» походить від англій-
ського «digitalization» і в перекладі означає 
«оцифровування», «цифровізація», або ж «при- 

ведення в цифрову форму». Цифрова трансформація 
є проявом глобальної цифрової революції та спря-
мована на переосмислення бізнес-моделей розвитку 
підприємств. У цілому, під терміном «диджиталіза-
ція» прийнято розуміти процес цифрової трансфор-
мації, який заснований на можливостях сучасної ІТ-
індустрії впроваджувати ІКТ для досягнення своєї 
мети, запровадження або збільшення використання 
організаціями, галузями, країнами цифрових техно-
логій. У більш широкому розумінні, диджиталізація 
розглядається як процес активного впровадження 
інноваційних, цифрових технологій, зміни організа-
ційних, управлінських, адміністративних та інших 
соціально-економічних відносин, їх переорієнтації 
на нову парадигму розвитку бізнесу, що передбачає 
підвищення ефективності виробничих процесів, по-
ліпшення якості праці, сприяє створенню додаткової 

доданої вартості, створює нові конкурентні перева-
ги національної економіки. Диджиталізація сприяє 
створенню нових привабливих високооплачуваних і 
високотехнологічних робочих місць, а також збіль-
шує доходи держави та приносить користь практич-
но всім галузям економіки, підвищуючи їх ефектив-
ність [4; 6]. 

Слід відмітити, що саме корпорації цифрово-
го сектора та компанії, які активно використовують 
комп’ютерні технології, є рушійною силою світової 
економіки та очолюють рейтинг найдорожчих ком-
паній світу за рівнем ринкової капіталізації. Мова йде 
про такі компанії, як «Amazon», «Apple», «Google», 
«Microsoft» і «Samsung». 

Пандемія COVID-19 стала потужнім каталіза-
тором диджиталізації в усіх сферах соціаль-
но-економічного життя, а для більшості ін-

дустріальних компаній стала потенційно вигідною у 
збереженні конкурентних переваг і нарощуванні тем-
пів прибутковості. Сучасна технічна інфраструктура, 
можливість приймати цифрові рішення для більшос-
ті підприємств розширили можливості їх технологіч-
них переваг над традиційними конкурентами. 

Проте більшість підприємницьких структур че-
рез вимушене закриття в результаті карантинних об-
межень, відсутність належного транспортного сполу-
чення між містами та регіонами, неможливість пере-
орієнтуватися на онлайн-роботу, відсутність цифро-
вих трансформацій суттєво страждають від пандемії 
COVID-19. 

Якщо аналізувати вплив коронавірусу на галузі 
економіки, то найболючіше її негативний вплив від-
чули туризм, авіаперевезення, готельно-ресторан-
ний бізнес, сфера послуг, логістика. Багато в чому 
COVID-19 буде виконувати стрес-тест для стартапів. 
Ці галузі найгостріше відчують економічні та соці-
альні наслідки пандемії, оскільки багато громадян 
відкладають рішення про купівлю або повністю ска-
совують свої плани через невизначеність ситуації [3]. 

Крім того, більшість суб’єктів господарювання 
відчувають перешкоди щодо ефективного впрова-
дження інструментів диджиталізації під час корона-
вірусної кризи. Так, престижна глобальна компанія 
B2B International, яка допомагає клієнтам B2B пере-
могти у своєму галузевому секторі та досягати по-
ставлених стратегічних цілей, провела дослідження 
щодо виявлення найбільш уразливих секторів еко-
номіки щодо впровадження диджиталізації в умовах 
пандемії COVID-19. Результати дослідження показа-
ли такі результати: галузь енергетики та комунальних 
послуг виявилася «найбільш стурбованою» щодо 
неможливості застосування цифрових інструмен-
тів – 74% респондентів окреслили труднощі у своїй 
роботі; технології та комунікації – 62%; державний 
сектор і некомерційні підприємства – 60%; галузь 
освіти – 55%; сфера будівництва та інжиніринг – 55%. 
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При цьому, слід відмітити, що загалом великі компа-
нії, кількість працівників на яких перевищує 250 осіб, 
відчули більш складні проблеми щодо цифрових пе-
ретворень в умовах коронавірусної кризи порівняно 
з малим і середнім бізнесом. Основними проблемами 
ефективних цифрових перетворень виявились такі: 
неможливість підтримки цифрової безпеки, надання 
необхідної ІТ-підтримки, відсутність і неможливість 
надання обладнання для співробітників компаній [9]. 

В Україні, як і в усьому світі, найбільше постраж-
дають від поширення коронавірусу сфери бізнесу, на 
діяльність яких накладалися безпосередні обмежен-
ня у зв’язку з введенням карантинних заходів: роз-
важально-культурні заклади; готельно-ресторанний 
бізнес, туристичні послуги, пасажирські перевезен-
ня, страхування, будівництво, недержавні освітні за-
клади тощо. Але в цілому, слід відмітити, що Україна 
де-факто належить до «слабких» країн, основними 
ознаками якої є розбалансування соціальної, еконо-
мічної та політичної системи, критичне відставання в 
технологічному стані, високий рівень боргової залеж-
ності, критичний рівень демографічної небезпеки, не-
здатність державної влади протистояти наростаючим 
зовнішнім викликам і загрозам. Перебування України 
в групі найбільшого ризику, зі значними ознаками 
військо-політичної нестабільності та макроекономіч-
ної кризи означає, що негативний вплив від пандемії 
COVID-19 буде відчутний найбільше та майже в усіх 
сферах економіки. Так, світова фінансово-економічна 
криза у 2008 р. призвела до втрати ВВП на рівні 15%. 
Усі країни в цей рік зафіксували рецесію, але жодна не 
продемонструвала таких колосальних темпів падіння.

Отже, пандемія COVID-19 для української 
держави створила необхідність до певних 
змін, зробила питання диджиталізації на-

ціональним пріоритетом, адже це прямо впливає на 
функціонування самої держави. 

З одного боку, для українського суспільства 
пандемія стала каталізатором упровадження цифро-
вих інструментів, у період карантину в навчальних 
закладах почали застосувати дистанційне навчання, 
більшість підприємств перейшли на онлайн-роботу, 
створили віртуальні офіси, зросла кількість Інтернет-
торгівлі; а з іншого боку – призвела до поглиблення 
нерівномірності (розриву) в доступі до цифрових 
технологій та засвідчила низький рівень цифрової 
грамотності населення України. Проблема цифрово-
го розриву в Україні насправді дуже складана, проте 
українське суспільство вчасно на неї реагує та роз-
робляє ряд заходів щодо мінімізації її негативного 
впливу. Зокрема, з’явилася велика кількість безко-
штовних електронних послуг, добірка інструментів 
для ефективної комунікації онлайн, безкоштовні кур-
си з кібергігієни тощо. 

Таким чином, цифрові технології є рушієм і ка-
талізатором розвитку всіх сфер суспільного життя.  

В умовах коронавірусної реальності вони стали та-
кож важливим чинником протидії кризовим явищам 
і процесам, особливо важливою є їх роль у подолан-
ні та пом’якшенні наслідків та протидії поширенню 
COVID-19. 

Розглянемо, які саме цифрові інструменти до-
помагають у боротьбі з пандемію в Україні та 
які існують світові практики, направлені на 

пом’якшення негативного впливу від  COVID-19. 
Так, програма розвитку ООН України, програ-

ма EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією 
з розвитку та співробітництва та реалізується Фон-
дом Східна Європа та Innovabridge, стали партнера-
ми цифрової ініціативи Уряду України – #HackCorona 
Challengе, що покликана об’єднати ІТ-експертів, гро-
мадських активістів, стартаперів, журналістів для 
розробки ІТ-проєктів, які б сприяли пом’якшенню 
негативних наслідків від COVID-19. Фіналістами 
конкурсу цифрових перетворень стали такі україн-
ські стартапи: KAZKOZVUK – проект, створений для 
дітей з особливостями зору; VUIKO – маркетплейс 
для локальних виробників крафтової фермерської 
продукції; SkillAR – мобільна платформа для дистан-
ційного інтерактивного навчання за допомогою до-
повненої реальності; Digital Women 2020 – стимулю-
вання розвитку малого та середнього бізнесу в Украї-
ні в умовах кризи та карантину; «слухай» – бібліотека 
аудіокниг українською мовою [1]. 

При цьому слід відмінити, що серед переможців 
конкурсу відсутні стартап-проєкти, які направлені на 
пряму протидію епідемії коронавірусу. Серед пере-
можців конкурсу, який проводив Український фонд 
стартапів, лише 1 компанія має опосередкований 
вплив на протидію COVID-19 – розробка санітайзеру 
від DewPocket. 

Важливо відмітити, що ініціативи впроваджен-
ня цифрових розробок у період пандемії в Україні 
підтримуються на державному рівні. Так, у Міністер-
стві цифрової трансформації анонсували інструмен-
ти для боротьби з коронавірусом. Такі інструменти 
дають можливість здійснення контролю за дотри-
манням карантину чи самоізоляції, а також мож-
ливість моніторити можливий контакт із хворими. 
Крім того, запущена онлайн-платформа з цифрової 
грамотності, на якій українців навчають за допомо-
гою серіалів: базовий серіал із цифрової грамотності, 
серіал із цифрової грамотності для вчителів і серіал 
для батьків «Онлайн-безпека дітей». З цих курсів 
можна дізнатися, приміром, як відрізнити достовірну 
інформацію від фейкової; розуміти, які онлайн-ігри 
безпечні; протидіяти кібербулінгу; користуватися 
Google-документами; створити власний блог тощо.

Однією з цифрових відповідей на кризу 
COVID-19 є представлена Міністерством закордон-
них справ онлайн-мапа подорожей, яка повинна допо-
могти українцям розібратися з вимогами та правила-
ми в’їзду на територію інших країн після пандемії [5]. 
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Україна підтримала глобальну декларацію про 
цифрову протидію коронавірусу COVID-19, яку ініці-
ювали Естонія та Сінгапур, і закликає світ об’єднати 
зусилля для підвищення безпеки кіберпростору  
у світлі викликів пандемії.

Відсутність належної кількості вітчизняних 
ІТ-розробок, направлених на протидію поширен-
ню COVID-19, компенсується створенням великої 
кількості ІТ-кластерів, ІТ-компанії є засновниками 
волонтерських рухів та є лідерами серед благодій-
ників, які перераховують значні суми фінансових 
ресурсів у фонди боротьби з коронавірусом (при-
міром, ІТ-компанія SoftServe інвестувала більше  
13 млн грн, ЕРАМ виділив більше 1,5 млн, Eleks – більше  
600 тис. тощо), закуповують медобладнання та засо-
би захисту, створюють online-платформи для взаємо-
дії та допомоги лікарям. Серед найбільш значущих 
досягнень ІТ-індустрії варто відмітити мобілізацію 
data scientists з НАН України та uDATA – вони вида-
ли моделі, прогнози та сценарії, які лежать в основі 
управлінських рішень уряду України [7]. 

Розглянемо основні цифрові технології, які ви-
користають провідні країни світу в боротьбі 
проти COVID-19 (табл. 1). 

«Цифрове» реагування провідних країн світу 
на вирішення проблем, пов’язаних із поширенням  
і нейтралізацією негативних наслідків від COVID-19 
є комплексним, своєчасним і корисним у контексті 
запровадження в Україні. 

ВИСНОВКИ
На основі проведених теоретико-методологіч-

них досліджень щодо впливу пандемії COVID-19 на 
прискорення процесів диджиталізації можна ствер-
джувати про повне сприйняття та визнання людством 
нового технологічного укладу – ери роботизації, 
штучного інтелекту, розвитку телемедицини тощо. 
Під час карантину державні, урядові, бізнес-структу-
ри зрозуміли, що більшість роботи можна виконува-
ти дистанційно, віртуальні офіси замінили реальні, 
зросла кількість онлайн-платформ, електронних роз-
рахунків. Підприємства, які активно використовують  
і впроваджують кейси цифрової трансформації, вия-
вилися більш готовими до коронавірусної реальності, 
ніж ті, які сприймали диджиталізацію критично. 

Заходами, які сприятимуть прискоренню ди-
джиталізації та впровадженню ІКТ для пом’якшення 
негативного впливу та протидії COVID-19 мають 
бути такі:
 прийняття національних стратегічних рішень 

для оптимізації результатів унаслідок поточ-
ної глобальної пандемії COVID-19;

 подальша підтримка на рівні держави націо-
нальних, регіональних конкурсних програм 
щодо розробки ІТ-стартапів, направлених 
на пом’якшення негативних наслідків від 
COVID-19;

 організація онлайн-хакатонів з пошуку циф-
рових рішень для боротьби із пандемією [8]; 

Таблиця 1 

Світовий досвід використання цифрових технологій у боротьбі проти COVID-19

Країна Цифрові технології в боротьбі проти COVID-19

1 2

Китай

Розроблено близько 10 застосунків для боротьби з коронавірусом. За їх допомогою можна прослід-
кувати кількість зареєстрованих випадків інфікованих у власному будинку, місці, літаку, якщо такі 
випадки мали місце. Компанії QuantUrban і WeChat розробили реальні мапи, які показують цілі зони, 
безпосередньо пов’язані з підвищеним ризиком зараження новим коронавірусом. 
Стартап Rokid розробив окуляри для виявлення COVID-19, які за допомогою інфрачервоного датчика 
здатні з триметрової відстані визначити температуру тіла 200 осіб за 2 хв. 
Компанія Baidu Research удосконалила алгоритм, необхідний для прогнозування та дослідження 
вторинної структури РНК коронавірусу, зменшуючи час з 55 хвилин до 27 секунд. Інтернет-компанія 
Китаю випустила «Велику міграційну карту даних», до якої користувачі можуть отримати доступ через 
мобільні телефони чи комп’ютери, щоб переглянути тенденцію міграції материкового Китаю з 1 січня 
2020 р. до теперішнього часу. Активно використовується технологія blockchain для запису інформації 
про епідемію та забезпечення того, щоб джерела інформації були відкритими та прозорими

Ізраїль

Міністерство оборони проводить співпрацю з Vocalis Health, щоб визначити унікальний голосовий 
«відбиток пальців» вірусних носіїв на основі зразків голосу в підтверджених хворих на коронавірус. 
Автономні датчики VocalZoom для додатків Industry 4.0 можуть бути замінені для сканування шкіри 
для виявлення можливих симптомів COVID-19 у лікарнях і масових транзитних вузлах. 
Компанія Datos Health запровадила програму телемедицини коронавірусу для лікарень та ВМО для 
надання онлайн-перевірки симптомів та відеоконсультацій пацієнтам із COVID-19, яким не потрібна 
госпіталізація. Мобільна платформа охорони здоров’я Sweetch AI, розроблена для хворих на цукро-
вий діабет, дає можливість дистанційного моніторингу, управління та втручання для пацієнтів із хро-
нічними захворюваннями у випадку COVID-19. 
Рішення робототехнічної автоматизації процесів від Kryon дозволяє автоматизувати звітність про  
результати тестування на COVID-19 в ізраїльське Міністерство охорони здоров’я
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1 2

Велика  
Британія 

Створено радіолокаційний пристрій раннього діагностування, який, крім географічного поширення 
хвороби, може вказати і на більш точні симптоми

Сінгапур Розроблено мобільний додаток для моніторингу розповсюдження коронавірусної інфекції – 
TraceTogether, який відстежує людей, які перебувають у зоні ризику зараження

Тайвань
Розроблено спеціальний пристрій, який може відстежувати мобільний сигнал людей, що перебувають 
удома на карантині. У випадку, якщо громадянин вимкне телефон чи вийде з будинку, пристрій авто-
матично повідомить поліцію про порушення

Південна  
Корея 

Розроблено спеціальну систему GPS, яка допомагає користувачам відстежувати місця найбільшої кон-
центрації людей, а також місця, які відвідували пацієнти з коронавірусом. 
Створено застосунок DdocDoc (компанія Boost Brothers) для пошуку та бронювання місць у лікарнях, 
пошуку аптек, де продаються маски, та обсяг їх запасів

Польща Упроваджено застосунок «Домашній карантин», в якому необхідно робити селфі на підтвердження 
того, що людина, яка зобов’язалася самоізолюватись, дотримується умов карантину

США

Стартап Zira розробив Застосунок для управління робочою силою в разі звільнення під час пандемії. 
Застосунок Bounce допомагає створювати спільноти, залишатися на зв’язку з колишнім роботодавцем 
і пропонує вакансії претендентам. 
Некомерційна софтверна компанія Astra Labs створила сайт, який допомагає людям впоратися з впли-
вом COVID-19. Сайт відповідає на складні питання, що виникають у зв’язку з пандемією

Японія 
Стартап Blacksands розробив продукт «Безпечне з’єднання як послуга». Стартап забезпечує клієнтів 
динамічно зашифрованими з’єднаннями з використанням архітектури «Поділ повноважень»,  
що дозволяє створювати середовища з нульовою довірою

Джерело: складено на основі даних [2; 10; 11].

Закінчення табл. 1

 розробка регуляторних важелів держав-
ної підтримки вітчизняних підприємств, які 
впроваджують ІТ-інструменти, та заохочення 
заходів вітчизняних компаній щодо цифро-
вих перетворень шляхом надання пільгових 
кредитів, відстрочки щодо сплати податкових 
платежів тощо;

 організація державних освітніх проєктів що-
до підвищення рівня цифрової грамотності 
українського суспільства.                   
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