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DEVELOPMENT OF DIGITAL COMMUNICATIONS IN THE CONDITIONS OF
DIGITALIZATION OF UKRAINE'S ECONOMY: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES
У статті досліджено цифрові комунікації, які зазнають суттєвих змін у процесі
діджиталізації економіки України. Встановлено, що в умовах цифрової економіки роль і
значення комунікацій буде зростати. Визначено, що електронні комунікації мають свої
переваги та недоліки, як усні та письмові. Однак, в умовах розвитку Інтернет-технологій
перед керівниками сучасних підприємств постає завдання збалансування всіх цих видів
комунікацій : усних, письмових та електронних. Це обумовлює потребу у формуванні нової,
складної, інформаційної екосистеми, яка здатна функціонувати в умовах динамічного,
складно прогнозованого зовнішнього середовища. Здійснювати аналіз, управління великими
масивами даних. Встановлено, що пандемія COVID – 19, обумовила виникнення нових
тенденцій розвитку цифрових комунікацій: зростання ролі і значення хмарних сервісів для
збереження інформації, забезпечення взаємодії, організації спільної роботи;
інтернаціоналізація цифрових комунікацій у онлайні; індивідуалізація процесу виробництва;
використання комбінованої моделі управління персоналом (онлайн і офлайн); формування
цифрової грамотності. Визначені тенденції, дозволили встановити, що в умовах сьогодення
забезпечити
стійкий організаційний розвиток можливо забезпечити за рахунок
впровадження цифрових комунікацій в комунікаційну політику підприємства, зокрема
об’єднаних (уніфікованих) комунікацій. Саме комунікаційна політика в умовах процесів
діджиталізації потребує врахування всіх тенденцій розвитку цифрових комунікацій.

The article examines digital communications, which are undergoing significant changes in the
process of digitalization of Ukraine's economy. It is established that in the digital economy the role
and importance of communications will grow. However, digital technologies not only create new
opportunities, but also create new threats: cyberattacks, loss of personal data, blurring of personal
and professional activities, rapid burnout, loss of reputation and business due to misinformation,
the spread of fakes and dipfakes. It is determined digital communications have their advantages
and disadvantages, both oral and written. However, in the development of Internet technologies, the
leaders of modern enterprises face the task of balancing all these types of communications: oral,
written and digital. This necessitates the formation of a new, complex, information ecosystem that is
able to operate in a dynamic, complex predictable environment. Perform analysis, management of
big data. It is established that the COVID - 19 pandemics has led to the emergence of new trends in
the development of digital communications: the growing role and importance of cloud services to
store information, ensure interaction, organize collaboration; internationalization of digital
communications online; individualization of the production process; use of a combined personnel
management model (online and offline); formation of digital literacy. These trends have established
that in today's conditions to ensure sustainable organizational development can be achieved
through the introduction of unified communications in the communication policy of the enterprise.
It is the communication policy in the context of digitalization processes that need to be restructured
and taking into account all trends in the development of digital communications.
Because in the development of the digital economy there is information overload (a large number of
devices and "storage") and technological limitations (autonomous software applications, lack of
integration of many software applications). New requirements to the technological component are
formed: from the standpoint of the enterprise (security, reliability, availability, scale), from the
standpoint of users (speed, flexibility, user-friendly interface, accessibility). As a result, there is a
need to use modern unified communications, where the interaction will not depend on the operating
system (Microsoft, Linux, Mac).
Ключові слова: цифрова комунікація; усна комунікація; об’єднані комунікації; хмарні
технології; цифрова грамотність.
Keywords: digital communication; oral communication; unified communications; cloud
technologies; digital literacy.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Особливості розвитку сучасних економічних систем зумовлені процесами глобалізації, розвитку
штучного інтелекту, роботизації, розвитку великих даних (Big Data), доповненій реальності, тощо. Це
призводить до зміни поведінки, бізнесу, суспільства та держави і сприяє виникненню нових бізнес-моделей.
Визначальним трендом цих бізнес-моделей є активне використання цифрових технологій, що створюють
абсолютно нові можливості для розвитку та взаємодії між громадянами, бізнесом та суспільством. Особливо
змінюється роль і значення цифрових комунікацій, які стають важливою частиною як особистого, так і
професійного життя. Зокрема, стає можливим спілкуватися у режимі реального часу (Skype, Zoom, Google meet
тощо), просувати власну продукцію ( створення сайтів та віртуальних магазинів), здійснювати фінансові
операції (електронний банкінг), навіть торгувати на біржі. Дозволяють швидко приймати управлінські рішення,
обмінюватися інформацією, спілкуватися незалежно від часу і відстані, займатися підприємницькою
діяльністю.
Внаслідок розвитку цифрових технологій та цифрових комунікацій виникає необхідність розвитку,
бізнесу онлайн, державного сектора і появи «електронної держави», де цифрові бізнес-комунікації відіграють
стратегічну роль. Проте цифрові технології не тільки створюють нові можливості, але і формують нові загрози :
виникнення кібератак, втрату персональних даних, розмивання меж особистої та професійної діяльності,
швидке професійне вигорання, втрату репутації та бізнесу внаслідок дезінформації, поширення фейків та
діпфейків тощо. Тому зазначені факти обумовлюють актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття. Складність дослідження даної теми полягає у тому, що ці процеси відбуваються у режимі
реального часу, та накопиченого досвіду управління цифровими комунікаціями не існує. Частково даною
проблематикою займалися науковці, що досліджували парадигму інформаційної економіки, яка виникла у 60- х
роках XX століття, зокрема Е.Тоффлер, Д.Белл, В.Мунтіян, Ю.Бажал, К. Ерроу та інші. У контексті цифрових
технологій та комунікацій даною проблематикою займаються сучасні науковці, практики та дослідники, проте

найбільший внесок був зроблений Х.Кагерманном, В.Д.Лукасом, В.Вальстером, що вперше сформували дану
концепцію у 2011 році. У 2016 році «Індустрія 4.0» була основною темою Всесвітнього економічного форуму у
2016 році, оскільки вона відбувається на даний момент часу і визначає нові тренди розвитку суспільства,
формує нові підходи до конкурентоспроможності економіки та підприємств, обумовлює нові технології
управління.
Для України це є важливо, оскільки ігнорування цих тенденцій призведе не тільки до втрати позицій на
світовому ринку, але і втрати потенціалу розвитку національної економіки у довгостроковій перспективі. Тому
важливо проаналізувати роль і значення цифрових комунікацій для системи управління, визначити можливості
та проблеми, що пов'язані із розвитком цифрових комунікацій.
Результати досліджень. Роль і значення інформації для економічної системи господарювання змінилося у
60-х роках XX століття, коли почали розвиватися технології, що призвели до зміни індустріального типу
господарювання на постіндустріальний, де інформація стала основним виробничим ресурсом економічного
розвитку. Зростання продуктивності праці відбулося за рахунок системного впливу нових технологій та інновацій,
що у свою чергу, призвело до зростання національного багатства найбільш високо розвинутих країн [1,с.11].
Це зумовило впровадження на рівні підприємств бізнес- процесів, необхідність реінжинірингу, зміни
парадигми управління людськими ресурсами, необхідність формування знань, умінь, компетенцій працівників
тощо. Адже, соціально- економічний розвиток в умовах постіндустріального суспільства саме інформація та
інформаційна технологія, з часом трансформувалися у нову парадигму «економіку знань», тобто синтез
економічної системи та інформації. Зокрема, В.Геєць її характеризує як :“Економіку, в якій домінуючим
фактором є процеси накопичення та використання знань; спеціалізовані (наукові знання), як і повсякденні,
стають важливим ресурсом, який поряд із працею, капіталом і природними ресурсами забезпечує зростання і
конкурентоспроможність економічної системи” [7]. Тобто, в умовах постіндустріальної економіки основними
активами є не тільки інформація, але і знання, які здатні не тільки формувати конкурентні переваги, але і
забезпечувати сталий розвиток.
Однією із найбільш революційних інновацій у XXI столітті став Інтернет, який створив передумови для
оцифрування різних процесів і структур, що обумовило формування так званої цифрової економіки. В основі
якої лежить розвиток комп'ютерної техніки та інформаційних технологій, що дозволили не тільки генерувати
нові знання, але і створили нові можливості для їх передачі, розповсюдження і збереження.
В цих умовах з'явилися нові види і типи комунікацій, що розширили можливості не тільки бізнесу, але і
держави. Зокрема, якщо традиційно науковцями виділялися усні та письмові комунікації, то нині вони
доповнюються електронними комунікаціями, які мають свої недоліки та переваги (табл.1). Складність їх
дослідження полягає у тому, що процеси впровадження і дослідження відбуваються в режимі реального часу,
тут і зараз.
Таблиця 1.
Порівняльний аналіз усних, письмових та електронних комунікацій
Усні комунікації

Письмові комунікації

Електронні комунікації

Переваги

економія часу;
швидкий
зворотній
звязок;
висока швидкість обміну
інформацією;
відносна
легкість
застосування;
простота
здійснення
комунікації.

можливість збереження та
відтворення інформації;
можливість багаторазового
вивчення та дослідження;
можливість
ґрунтовно
підготувати матеріал;
можливість інформування
широкого
загалу
користувачів;

швидкість обміну інформацією;
зручність використання;
можливість ефективно взаємодіяти за
рахунок поєднання усних та письмових
комунікацій;
можливість відтермінування відповіді;
легкість відтворення інформації;
можливість створення віртуальних
об'єднань за інтересами;
відсутність обмежень територіально та
у просторі;

Недоліки

можливість використання
нецензурної лексики;
складність відтворення;
перекручування
(маніпулювання)
інформацією;

сповільнений
зворотній
зв'язок ;
потребують
ретельної
підготовки;
значні витрати часу;
складність поновлення;

потребують певних навичок і вмінь;
необхідність фінансових вкладень у
програмне забезпечення;
маніпулювання інформацією (фейки,
діпфейки тощо);
інформаційне перевантаження;
якість комунікаційних мереж залежать
від стану комп'ютерної техніки.

Цей перелік недоліків і переваг не є вичерним, але він демонструє на даному етапі складність
комунікаційного процесу, оскільки ефективність буде залежати від синтезу знань, технології, компетенцій та
інформації. Оскільки в умовах цифрових технологій змінюється роль і значення цифрових комунікацій як
зовнішніх, так і внутрішніх.
Запровадження Інтернет-технології обумовлює радикальні (корінні) зміни у основи функціонування,
організацію, структуру, параметри системи управління. І акцентує увагу на: структуризації процесів

управління, управлінні даними, комунікації та взаємодії (горизонтальній та вертикальній, між структурними
підрозділами та між машинами).
Якщо, у 2009 році до Інтернету мало доступу тільки 24% населення, то у 2019 році - 50,8 %. Це 4
мільярда користувачів Інтернету. Самий високий рівень підключення спостерігається у Західній Європі та
Північній Америці [3].
Це призводить до формування нової, складної, інформаційної екосистеми з новими правила та
принципами функціонування, де роль і значення людського чинника не буде зменшуватися. Навпаки, виникає
необхідність дослідження впливу інформації на формування і функціонування інтелектуальних біосистем:
працездатність, здоров’я, психічний стан, фізичне і соціальне благополуччя. Як наслідок виник новий напрям
дослідження – інформаційна екологія, яка дозволяє управляти різноманіттям комунікаційних процесів і
розуміючи їх як unified communications (US) [4, с.28]. Як наслідок, сучасна професійна діяльність більшості
людей передбачає використання «уніфікованих комунікацій» або їх ще називають «об’єднані комунікації».
Цінність яких полягає в тому, що вони дозволяють виключити затримки в бізнес-процесах компаній,
обумовлені нерезультативними спробами встановити зв’язок співробітників один з одним. За результатами
дослідження компанії Sage Research, 67 % спроб зв’язатися з потрібною людиною призводить до необхідності
залишати повідомлення в різних системах; 65 % рішень приймається з затримкою через відсутність своєчасного
відгуку колег; на 93 % підприємств терміни реалізації різних проектів зриваються через те, що немає
своєчасного доступу до осіб, які приймають рішення. [5].
Ситуація з пандемією у 2019 створила передумови для зростання попиту не тільки на послуги
телефонії, часу, еmail, аудіо та відеоконференцій, спільної роботи над документами тощо, а на послуги
інструментів спільної взаємодії.
За оцінками аналітиків Synergy Research Group, до кінця 2020 року в світі стало більше 15 млн
користувачів рішень UCaaS (хмарних сервісів уніфікованих технологій), що на 41% більше, ніж роком раніше.
Для порівняння: в 2019 і 2018 роках темпи зростання клієнтської бази на даному ринку збільшувалася на 27 % і
29 % відповідно. У порівнянні з серединою 2018 року аудиторія продуктів UCaaS до кінця 2020 го підвищилася
вдвічі [6]. Лідерами даного ринку є RingCentral, 8x8, Mitel, Cisco і Microsoft. У дослідженні наголошувалося, що
в 2020 році кількість користувачів рішень UCaaS від Microsoft швидко досягло 1 млн, а Zoom близька до
підкорення аналогічного кордону. Високі темпи зростання Microsoft і вихід на ринок Zoom стали основними
каталізаторами підйому глобальних доходів від продажів хмарних сервісів уніфікованих комунікацій. Частки
Microsoft і Zoom за підсумками 2020 року збільшилися майже на 10 процентних пунктів [6].
Як вважають експерти IDC, глобальний ринок UC & C до 2023 р досягне 48,3 млрд. дол. за рахунок
зростаючих щорічно темпів на CAGR 7,1 % [7]. При цьому проникнення уніфікованих технологій
відбуватиметься в усі сфери : бізнес, освіту, публічне управління, медицину тощо, незалежно від розміру
підприємства та сфери діяльності. Це обумовлено тим, що дані сервіси дозволяють отримувати низку переваг:
швидкість прийняття управлінського рішення;
забезпечити кращу взаємодію між працівниками, що працюють онлайн і офлайн;
залучати фрілансерів;
зменшувати витрати на комунікацію;
надійність;
зручність користування;
можливість підвищувати продуктивність праці, навіть в умовах карантинних обмежень.
Таким чином, на даному етапі формуються нові тренди розвитку цифрових комунікацій:
По-перше, зростання ролі і значення хмарних сервісів для збереження інформації, забезпечення
взаємодії, організації спільної роботи.
Головною особливістю хмарних технологій є можливість масштабної взаємодії. Клієнт має можливість
працювати з хмарними сервісами в будь-якій точці планети і з будь-якого пристрою, має доступ в Інтернет, а
співробітник - оперативно реагувати на змінюються бізнес-завдання підприємства і потреби ринку. Ця
технології має свої переваги та недоліки (табл. 2).
Таблиця 2.
Переваги та недоліки хмарних технологій [4,с.31]
Переваги
Недоліки
простота використання;
необхідність постійного доступу до
відсутність капітальних витрат;
мережі;
економічна ефективність, мобільність, масштабованість можливість втрати даних, особливо
або гнучкість;
приватних;
висока технологічність, надійність і високий рівень залежність отримання даних від якості
роботи
інтернет-провайдерів,
каналів
доступності;
безпеку, безперервність бізнесу, роботи і доступність передачі інформації;
сервісів замовника.
По-друге, інтернаціоналізація цифрових комунікацій у онлайні, що дозволяє організовувати ділові
форуми, зустрічі онлайн. Сприяє розвитку електронного громадянства. Дозволяє займатися бізнесом у будьякій точці світу.

По-третє, індивідуалізація процесу виробництва шляхом «розмивання меж» між споживачами і
виробництвом, що
призводить до зростання ролі
технології. Дозволяє
максимально враховувати
індивідуальні побажання споживачів щодо функціонального призначення, зручності і естетичної складової.
Зокрема, у результаті використання «об’єднаних технологій» та програмного забезпечення відбудеться
«розмивання меж» між особистою і професійною діяльністю людей, що актуалізує потребу у технологіях
міжгалузевої взаємодії. Таке розмивання меж відбувається між особистими та професійними комунікаціями, що
актуалізує питання безпеки.
По- четверте, використання комбінованої моделі управління персоналом (онлайн і офлайн). До
виникнення пандемії COVID- 19, у світі лише незначна частина працювала онлайн на постійній основі, а саме 8
% світової робочої сили або приблизно 260 млн. працівників за даними МОП [8]. За даними Євростату у 2019
році у країнах ЄС частка працівників, які працювали дистанційно у віці 15- 64 роки становила 5-6 % [9]. У 2020
році найбільшу частку віддалених працівників мали Фінляндія – 25,1%, Ірландія - 21,5 %. Люксембург -23,1%,
Австрія – 18,1 % (табл. 3).
Таблиця 3.
Аналіз кількості зайнятих осіб, які працюють вдома, у відсотках від загальної зайнятості, за статтю,
віком та професійним статусом (%) за даними Євростату у 2015-2020 роках
Відхилення від 2020 року
Країна
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015 2016 2017 2018 2019
Болгарія
0,3
0,2
0,3
0,3
0,5
1,2
0,9
1
0,9
0,9
0,7
Чехія
3,5
3,8
3,9
4
4,6
7,2
3,7
3,4
3,3
3,2
2,6
Германія
3,3
3,2
4,8
5
5,2
13,4
10,1
10,2
8,6
8,4
8,2
Ірландія
3,7
3,3
5
6,5
7
21,5
17,8
18,2
16,5
15
14,5
Франція
7
6,9
6,7
6,6
7
15,7
8,7
8,8
9
9,1
8,7
Італія
3,4
3,3
3,5
3,6
3,6
12,2
8,8
8,9
8,7
8,6
8,6
Латвія
2,1
2,6
2,1
2,9
3,0
4,5
2,4
1,9
2,4
1,6
1,5
Люксембург
13,2
12
12,7
11
11,6
23,1
9,9
11,1
10,4
12,1
11,5
Австрія
10,2
9,9
9,5
10
9,9
18,1
7,9
8,2
8,6
8,1
8,2
Мальта
2,6
3,6
4,4
5,8
6,1
14,8
12,2
11,2
10,4
9
8,7
Польща
5,6
5,3
4,5
4,6
4,6
8,9
3,3
3,6
4,4
4,3
4,3
Румунія
0,5
0,5
0,4
0,4
0,8
2,5
2
2
2,1
2,1
1,7
Португалія
6,2
6,3
5,9
6,1
6,5
13,9
7,7
7,6
8
7,8
7,4
Фінляндія
12
11,9
12,3
13,3
14,1
25,1
13,1
13,2
12,8
11,8
11
Північна
Македонія
1,7
1,9
1,6
2,9
2,9
2,9
1,2
1
1,3
Туреччина
1,8
1,8
2,1
2,2
2,1
3,0
1,2
1,2
0,9
0,8
0,9
*за даними [9]
Найменшу кількість Болгарія -1,2%, Румунія – 2,5%, Туреччина – 3 %, Північна Македонія – 2,9 %.
Таким чином, пандемія стала каталізатором розвитку комбінованої (гібридної) моделі управління персоналом
на сучасних підприємствах і організаціях. Адже, згідно досліджень Global State of Remote Work [10] у 2018 році
існувала можливість працювати онлайн дистанційно у 59 % компаній у США, переважно це були самозайняті
особи. Однак більшість компаній не дозволяли працювати віддалено. Їх питома вага становила 44%. 16 %
працювали у компаніях, які були повністю віддалені. Отже, дистанційна робота додатково стимулює розвиток
цифрових технологій та комунікацій.
По-п’яте, зростання ролі і значення цифрової грамотності. Наприкінці 2019 року, засвідчили: 53%
населення України володіють цифровими навичками нижче базового рівня. Так, взагалі не володіють такими
навичками 15,1 % українців, а низький рівень мають 37,9% громадян. Найкраще цифровими навичками володіє
молодь віком 10–17 років, вона дістала частку 61,6 % у категорії «вище середнього». Українці у віці 18-70 років
мають цифрові навички на рівні нижче базового, 15,1 % взагалі не володіють, 53 % населення України
знаходяться нижче позначки «базовий рівень». В основі визначення рівня володіння цифровими навичками
було застосовано методологію, що використовується Європейською комісією, – DigComp 2.0. «Цифрові
навички» охоплюють чотири параметри: інформаційні та комунікаційні навички (які за результатами
дослідження є найбільш розвиненими в українців, обидві – понад 70 %), уміння вирішити проблему в інтернеті
та пошук програмного забезпечення.
Згідно даної методології найкраще розвинутими є наступні компетенції : 75,3 % комунікаційні навички
– вище базового, інформаційні навички 74,4% - вище базового. Просідають у населення: 55,6 % навички
вирішення проблем, 28,8 % навички роботи з програмним забезпеченням [11]. Зокрема, для України така
ситуація є негативною. Оскільки це вказує, що в умовах цифрової економіки, вони втрачають свою
конкурентоспроможність на ринку робочої сили.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Тому
сучасне підприємство потребує нової комунікаційної політика, а саме нових підходів до організації комунікацій
і спільної роботи. Оскільки в умовах розвитку цифрової економіки виникає інформаційне перевантаження
(велика кількість пристроїв та «місць зберігання інформації») та технологічні обмеження (автономні програмні
застосунки, відсутність інтеграції багатьох програмних застосунків). Формуються нові вимоги до технологічної

складової: з позиції підприємства (безпека, надійність, доступність, масштабність), з позиції користувачів
(швидкість, гнучкість, зручний інтерфейс, доступність). У результаті виникає потреба у використанні сучасних
уніфікованих комунікацій, де взаємодія не буде залежати від операційної системи (Microsoft, Linux, Mac).
Однак, низький рівень цифрової грамотності, брак досвіду управління та фахівців призводить до стримування
організаційного розвитку сучасних соціально-економічних систем та потребує не тільки вирішення даних
проблем, але і формування нових підходів до розвитку цифрової грамотності, що дозволить ефективно
використовувати цифрові комунікації.
Список літератури.
1.Маслов В. Етапи розвитку теорії інформаційної економіки у другій половині XX - на початку XXI
століть. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 128/2011.С.11-15.
2. Геец В.М. Социально-экономические трансформации при переходе к экономике знаний. Социальноэкономические проблемы информационного общества/ под ред. д.э.н. Л.Г.Мельника.
Сумы, ИТД
“Университетская книга”, 2004. 430с.
3. 5 Stats You Need To Know About The Digital Consumer in 2019 (2019) available at: //https://wwwforbes-com.translate.goog/sites/michelleevans1/2018/12/17/5-stats-you-need-to-know-about-the-digital-consumer-in2019/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=ajax,se,elem,sc#3d129e37636b (Accessed 10 September
2021).
4. Александрова Л.Д., Полушина И.С. Влияние цифровой трансформации коммуникационных
технологий и систем на управление бизнес-процессами. Гуманитарная информатика, 2016. № 11, С.25-33.
5. Уніфіковані комунікації, available at: http://integritysys.com.ua/networks/uc/ (Дата звернення, 10
вересня 2021).
6. Унифицированные коммуникации мировой рынок (2021), Tadvisеr, available at:
https://cutt.ly/PWXYW53 (Дата звернення 10 вересня 2021).
7.
Унифицированные
коммуникации:
бизнессвязь
без
задержек,
available
at:
https://www.avaya.com/ru/about-avaya/newsroom/2019/pr-190826/ (Дата звернення 10 вересня 2021).
8. Working from Home: Estimating the worldwide potential (2020), available at:
/https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--travail/documents/briefingnote/wcms_743447.pdf. (Accessed 10 September 2021).
9. Employed persons working from home as a percentage of the total employment, by sex, age and
professional status (%), Eurostat. available at: // https://cutt.ly/kWBFVXq (Accessed 10 September 2021).
10. Global State of Remote Work (2018), available at: //https://resources.owllabs.com/state-of-remotework/2018 (Accessed 10 September 2021)
11.
Дослідження
цифрової
грамотності
українців
(2019),
available
at:
https://egap.in.ua/projects/doslidzhennia-tsyfrovoi-hramotnosti-ukraintsiv/ (Дата звернення: 10 вересня 2021).
References.
1. Maslov, V. (2011), “Stages of development of the theory of information economy in the second half of XX early XXI centuries”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 128, pp.11-15.
2. Geets, V.M. (2004), Social'no-jekonomicheskie transformacii pri perehode k jekonomike znanij. Social'nojekonomicheskie problemy informacionnogo obshhestva [Socio-economic transformations in the transition to the
knowledge economy. Socio-economic problems of the information society], University book, Sumy, Ukraine.
3. Evans, M. (2018), “5 Stats You Need To Know About The Digital Consumer in 2019”, available at:
https://www-forbes-com.translate.goog/sites/michelleevans1/2018/12/17/5-stats-you-need-to-know-about-the-digitalconsumer-in-2019/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=ajax,se,elem,sc#3d129e37636b (Accessed 10
September 2021).
4. Alexandrova, L.D., Polushina, I.S (2016), “The impact of digital transformation of communication
technologies and systems on business process management”, Humanitarian informatics, vol. 11, pp.25-33.
5. Integrity Systems (2021), “Unified communications”, available at: http://integritysys.com.ua/networks/uc/
(Accessed 10 September 2021).
6. Tadvisеr (2021), “Unified communications global market”, available at: https://cutt.ly/PWXYW53
(Accessed 10 September 2021).
7. Zaporozhskij, D. (2019), “Unified communications: business communication without delays”, available at:
https://www.avaya.com/ru/about-avaya/newsroom/2019/pr-190826/ (Accessed 10 September 2021).
8. ILO (2020), “Working from Home: Estimating the worldwide potential”, available at:
/https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--travail/documents/briefingnote/wcms_743447.pdf. (Accessed 10 September 2021).
9. Eurostat (2021), “Employed persons working from home as a percentage of the total employment, by sex,
age and professional status (%)”, available at: https://cutt.ly/kWBFVXq (Accessed 10 September 2021).
10. Owl labs (2018), “Global State of Remote Work”, available at: https://resources.owllabs.com/state-ofremote-work/2018 (Accessed 10 September 2021)
11. E-Governance for Accountability and Participation Program (2019), “Research of digital literacy of
Ukrainians”, available at: https://egap.in.ua/projects/doslidzhennia-tsyfrovoi-hramotnosti-ukraintsiv/ (Accessed 10
September 2021).
Стаття надійшла до редакції 12.09.2021 р.

