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У дослідженні розкрито актуальність проблеми формування системи економічної безпеки підприємства в умовах 
цифрової трансформації економіки. Метою дослідження є ідентифікація ризиків та загроз, а також обґрунтування 
інструментарію формування системи економічної безпеки підприємства в умовах цифровізації бізнес-відносин. 
Охарактеризовано рівень та обсяги світової електронної комерції. Наведено дані щодо кількості користувачів та 
динаміки витрат часу, який середньостатистичний інтернет-користувач витрачає щоденно в мережі Інтернет, у 
2015–2020 рр. Зроблено прогнозні оцінки зростання обсягу глобального ринку віртуальної реальності в окремих 
секторах та галузях до 2027 року. Наведено результати експертного опитування топ-менеджерів вітчизняних 
підприємств щодо використання інструментів цифрових комунікацій під час стратегування розвитку бізнесу. 
Відображено і охарактеризовано результати факторного аналізу щодо впливу диджиталізації бізнес-відносин на 
ключові параметри розвитку підприємств. Ідентифіковано ризики та загрози за складовими економічної безпеки 
підприємств, обумовлені цифровізацією бізнес-відносин. Визначено та обґрунтовано напрями та інструментарій 
удосконалення системи економічної безпеки підприємств в умовах цифровізації бізнес-відносин. 
Ключові слова: економічна безпека підприємства; економіка та управління підприємствами; ризики і загрози; цифрова 
трансформація; цифровізація бізнес-відносин.  
 
The study considers the relevance of the problem of forming the economic security system at the enterprise in the conditions of 
digital transformation of the economy. The purpose of the research is the identification of risks and threats, as well as the 
justification of the means of forming the system of economic security at the enterprise in the conditions of digitalization of business 
relations. The study revealed the relevance of the problem of forming the economic security system of the enterprise in the 
conditions of digital transformation of the economy. The purpose of the research is the identification of risks and threats, as well 
as the justification of the means of forming the system of economic security at the enterprise in the conditions of digitalization of 
business relations. The level and volumes of global electronic commerce are characterized. Data on the number of users and the 
dynamics of the time spent by the average Internet user on the Internet daily in 2015–2020 are presented. Forecast estimates of 
the growth of the global virtual reality market in individual sectors and industries until 2027 have been made. The results of an 
expert survey of top managers of enterprises regarding the use of digital communication tools during business development 
strategizing are given. The results of the factor analysis regarding the influence of the factors of digitization of business relations 
on the key parameters of the development of enterprises are reflected and characterized. Risks and threats to the components of 
the economic security of enterprises caused by the digitalization of business relations have been identified. The directions and tools 
for improving the economic security system of enterprises in the conditions of digitalization of business relations are defined and 
substantiated.  
Keywords: economic security of the enterprise; economy and enterprise management; risks and threats; digital transformation; 
digitalization of business relations. 

Вступ 

Гарантування економічної  безпеки підприємства – одна з провідних функціи  у системі 
менеджменту бізнесу. Створення та розвиток кожного із суб’єктів господарювання пов’язане з 
капітальними вкладеннями як на етапі заснування і започаткування бізнесу, так і під час 
функціонування та розвитку. Відтак, у випадку банкрутства засновники втрачають вкладении  у 
бізнес капітал, а саме підприємство часто отримує додаткові зобов’язання у вигляді 
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накопичених боргів, які також змушене буде покрити. Іншими словами, ведення бізнесу – 
ризиковии  проєкт, однак аби він був успішнии  в системі менеджменту суб’єкта господарювання 
функції  гарантування економічної  безпеки має відводитися постіи на увага. 

При тому забезпечення економічної  безпеки підприємства – це складна і системна 
робота, яка має вестися на постіи ніи  основі, що обумовлює не просто реалізацію окремих заходів 
у комплексі ризик-менеджменту, а формування системи безпеки, коли будуть визначені всі ї ї  
невід’ємні елементи, а також взаємозв’язки між ними. 

Система економічної  безпеки формується на рівні підприємства, а точніше – у внутріш-
ньому бізнес-середовищі, однак вона взаємодіє і з внутрішнім, і з зовнішнім середовищем 
бізнесу, що закономірно і, відповідно, будь-які зміни ззовні одразу позначаються всередині на 
параметрах економічної  безпеки підприємства. 

На сьогодні, попри критично складні умови повномасштабної  віи ни, все ще негативні 
наслідки Covid-19, екзистенціи ними викликами для економіки Украї ни (відповідно – ї ї  
підприємств) стали цифровізація та інформаціи на (і всі інші пов’язані з нею сфери) глобалізація, 
зовнішня трудова міграція та інші. Суто для бізнесу вагомим став вплив процесів цифрової  
трансформації , яка супроводжується переведенням у цифрову, інформаціи ну площину більшості 
процесів і відносин, причому як на рівні державного управління, так і суспільства та бізнесу. 
Цифровізація прискорює процеси, знижує ї х витратомісткість, а, відтак, – ефективізує ї х. Це стало 
ключовим чинником активізації  потреби суб’єктів господарювання в цифровізації  спершу 
внутрішніх бізнес-процесів, а надалі – зовнішніх, включно з цифровізацією бізнес-відносин. 

Зазначене актуалізує завдання, з одного боку, ідентифікації  нових викликів, ризиків і 
загроз економічніи  безпеці підприємств в умовах активізації  процесів цифровізації  бізнес-
відносин, а, з іншого, – розробки теоретико-прикладних засад вдосконалення системи ї х 
економічної  безпеки в таких нових реаліях. 

Питанням функціонування та розвитку сектора цифрової  економіки, цифровізації  бізнес-
відносин та ін. приділено достатньо багато уваги у працях вітчизняних та зарубіжних дослідни-
ків, зокрема Т. Васильціва [1, 2], О. Власюка [3], В. Волошина, А. Шехлович [4], В. Геєця, Л. Шин-
карук [5], В. Горбуліна, А. Качинського [6], П. Куцика [7, 8], Р. Лупака [9, 10], А. Процикевича [11] 
та ін. Проте, цифрова трансформація – сфера, яка розвивається чи не наи швидшими темпами, 
позначаючись на ключових параметрах економічної  безпеки суб’єктів національної  економіки. 

Існуючі на сьогодні результати наукових досліджень стосуються формування теоретико-
методичних та прикладних засад дослідження або економічної  безпеки підприємства, або 
державної  політики розвитку цифрової  трансформації  національної  економіки, оцифрування 
бізнес-відносин тощо. Разом із тим, вищенаведені дослідження та рекомендації  вітчизняних і 
зарубіжних науковців потребують свого подальшого розвитку, удосконалення и  уточнення, 
зокрема з огляду на виклики, ризики і загрози економічніи  безпеці підприємств у зв’язку з 
цифровізацією бізнес-процесів і відносин.  

Формулювання цілей статті 

Метою статті є ідентифікація ризиків та загроз, а також обґрунтування засобів 
формування системи економічної  безпеки підприємства в умовах цифровізації  бізнес-відносин. 

Виклад основного матеріалу 

Загальновідомим трендом сучасності стала цифровізація бізнес-процесів та бізнес-
відносин. Вона торкнулася всіх без виключення видів економічної  діяльності та галузеи  
національного господарства, суспільства. Цифрова трансформація стала процесом, якии  стрімко 
розвивається, зачіпаючи, при цьому, практично всі без виключення сфери суспільного життя, а 
також всіх суб’єктів відносин – наи маного працівника, роботодавця, постачальника, споживача 
продукції  (товарів, робіт, послуг). Причини попиту на цифрові комунікації  також зрозумілі та 
стосуються спрощення доступу до інформації , товарів, послуг; зменшення часу на виконання тих 
чи інших діи , забезпечення комунікації  задля отримання / передачі інформаціи но-
консалтингової  підтримки, зниження рівня витрат на доступність та ін. 

Цифрова трансформація не лише надає переваги в плані швидкості, оперативності та 
ефективності перебігу бізнес-процесів, а и  особливо актуальна при формуванні та 
вдосконаленні цифрових засобів і зв’язків бізнес-комунікації . Підприємства отримують змогу 
швидкого надання и  отримання інформації  як в системі виробництва (з постачальниками 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022 рік. Том 7. № 4.  

18 

ресурсів, інвесторами, партнерами по бізнесу та ін.), так і збуту продукції  (торгові мережі, 
транспортно-логістичні організації , розрахункові маи данчики) та системи маркетингу (наявні 
та потенціи ні покупці і споживачі, місце реалізації  товарів, послуг, реклама та стимулювання 
збуту, інформація про нові кращі споживчі властивості продуктів та ін.).  

Саме з огляду на ці та інші обставини маємо яскраво виражену тенденцію до збільшення 
обсягів цифрових бізнес-комунікаціи  (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Рівень та обсяги світової електронної комерції, 2016–2024 рр.  
(2022–2024 рр. ‒ прогнозні дані) 

Так, очікується, що частка світової  електронної  комерції  у 2023 р. сягне біля 42%, а до 
2025 р. становитиме половину загального світового ВВП і це тоді, коли ще у 2016 р. відповіднии  
показник становив лише 15,1%, іншими словами, за 6 років періоду 2016-2023 рр. частка світової  
електронної  комерції  зросте практично утричі або на 26,7 в. п. 

При цьому не меншими темпами зростають і обсяги світової  електронної  торгівлі. Якщо 
у 2019 р. відповіднии  показник становив 3,4 млрд дол. США, то очікується, що до 2024 р. він 
становитиме 6,4 млрд дол. США, що на 3,0 млрд грн або на 88,2% більше. Таким чином, можна 
зробити висновок, що обсяги цифрової  торгівлі лише зростатимуть, відповідно, вітчизняним 
підприємствам слід врахувати цеи  аспект і у межах політики забезпечення ї х економічної  
безпеки. Й деться про такі загрози, як зниження конкурентоспроможності менш 
диджиталізованих підприємств, а також посилення загроз у сферах інформаціи ної  та 
кібербезпеки, безпеки цифрових електронних платежів і розрахунків. 

Одночасно з цифровізацією національних економік та цифровою глобалізацією на загал 
логічно, що зросла активність як населення, так і представників бізнесу відносно використання 
мережі Інтернет (рис. 2). 

  

а) динаміка проведення часу у мережі 
Інтернет за 2015–2020 рр. 

б) кількість користувачів Інтернет  
у світі у 2020 р. 

Рис. 2. Кількість користувачів та динаміка витрат часу, який середньостатистичний 
інтернет-користувач витрачав щоденно в мережі Інтернет у 2015–2020 рр.  
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Так, за виключенням 2019 р., обсяги проведеного користувачами часу в мережі Інтернет 
щороку збільшувалися. Лише у 2020 р. до 2019 р. відповіднии  показник збільшився на 4,0%, а в 
абсолютному вираженні це склало маи же 7 годин. Станом на 2020 р. чисельність користувачів 
Інтернет у світі складала 7,83 млрд осіб. При тому, безпосередньо через мобільні телефони 
користувалися послугами Інтернет 5,22 млрд осіб, а через персональні комп’ютери – 4,66 млрд 
осіб. Активними користувачами соціальних мереж були 4,2 млрд осіб. 

Таким чином, збільшення обсягів часу, якии  проводять у мережі Інтернет користувачі, 
створює додаткові можливості для підприємств (у вигляді комунікації , можливостеи  поширення 
потрібної  інформації , а також отримання зворотного зв’язку від споживачів та суспільства в 
частині вдосконалення асортиментної  політики підприємства, розширення спектру 
пропонованих товарів, послуг, покращення ї х якісних та цінових характеристик та ін.), так і 
формує нові виклики, ризики і загрози, до прикладу, пов’язані з можливим поширенням 
неправдивої  компроментуючої  інформації  про підприємство, и ого товари і послуги; 
вивідуванням з подальшим поширенням у відкритому доступі інформації , яка становить 
комерціи ну таємницю підприємства та ін. 

Можна також додати, що в таких нових реаліях посилюються вимоги до персоналу 
підприємств (з’являються та активізуються загрози інтелектуально-кадровіи  безпеці 
підприємств), які повинні володіти знаннями і мати достатні компетентності для збору и  
опрацювання широкого масиву даних, обробки інформації , створення і використання ІКТ, 
прогресивних технологічних інноваціи , комп’ютерних програм в системі бізнес-комунікації  
підприємства. Розвиток персоналу та загалом формування інтелектуально-кадрового капіталу, 
диджитал-компетенціи  персоналу вітчизняних підприємств має бути процесом з 
випереджальним характером, фактично на сьогодні потрібно формувати фахівця з 
компетенціями і знаннями, необхідними для цифрових технологіи , які будуть створені у 
наи ближчому маи бутньому. 

Додаткові труднощі і проблеми, а, відтак, – ризики і загрози економічніи  безпеці 
підприємств, які активно цифровізують власні бізнес-відносини, можуть стосуватися різних 
аспектів співпраці з власними партнерами – ІТ-компаніями. Власне цифровізація бізнес-
відносин передбачає безпосереднє створення і впровадження на підприємствах відповідного 
програмного и  апаратного забезпечення, яке буде розроблятися з урахуванням специфіки 
бізнес-процесів кожного конкретного підприємства. Тут виникає проблематика в частині якості 
підготовлених ІТ-програм, ї х вартості, спроможності відносно впровадження на підприємстві, а 
також витоку інформації  про бізнес-процеси підприємства. Відповідно, пошук і налагодження 
ефективної  співпраці з провідними ІТ-компаніями має неабияке значення. 

Ще однією нішою, в якіи  точно будуть активно розвиватися бізнес-комунікації , є 
віртуальна реальність. Вже зараз очікується ї ї  бурхливии  розвиток, включно зі збільшенням 
обсягів віртуальної  реальності (рис. 3).  

Рис. 3. Прогнозні оцінки зростання обсягу глобального ринку віртуальної реальності в 
окремих секторах та галузях, 2020–2027 рр. 
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Так, прогнозується, що до 2027 р. практично у всіх сферах відбудеться зростання і обсягів, 
і частки на ринку віртуальної  реальності, зокрема у туризмі та індустрії  гостинності це 6,7 млрд 
дол. США або 39,3%; у роздрібніи  торгівлі – 1,6 млрд дол. США та 32,2%; на ринку нерухомості – 
2,6 млрд дол. США та 12,4% та ін. 

У таких умовах зростає також і чисельність, частка високо мобільних (з економічної  
точки зору) суб’єктів господарювання, які дистанціи но ведуть свою бізнес-діяльність та бізнес-
активність, залучають персонал на засадах фрілансерства, онлаи н та ін., активно комунікують із 
зовнішніми контрагентами в цифровому форматі. Однак, такі форми організації  бізнесу також 
мають і слабкі місця, за якими може послаблюватися система ї х економічної  безпеки. Й деться, 
до прикладу, про незбереження надіи ності комунікації , що призводить до збої в у ритмічності 
бізнес-процесів; про труднощі нарощення виробничих потужностеи  на чітко визначеному місці 
локації  та господарювання; про постіи ну потребу в адаптації  на нових ринках і територіях 
господарювання. 

Про важливість цифровізації  бізнес-відносин і вагомии  потенціал такої  практики в 
частині розвитку бізнесу і зміцнення и ого конкурентоспроможності свідчать результати 
експертних опитувань (рис. 4). 

Так, для 52% опитаних креативнии  контент вже зараз є традиціи ною стратегією 
розвитку бізнесу. 49% представників суб’єктів господарювання ствердно вказали, що на ї х 
підприємствах активно використовують короткі відео, які розміщуються у мережі Інтернет. 43% 
підприємств успішно використовують практику онлаи н-тренінгів; 39% розвивають 
корпоративні спільноти. 

Достатньо активними є вітчизняні суб’єкти господарювання, які використовують 
цифрові бізнес-комунікації  в цілях маркетингу і реклами. Такі практики стосуються стримінгу в 
реальному часі (застосовують у власніи  господарськіи  практиці 29% суб’єктів господарювання), 
онлаи н виставок та промоції  (26%), цільових дзвінків (26%), ІР-партнерства (23%), 
інтерактивних міні-ігр (18%), віртуальних виставок (11%) та ін. 

 
Рис. 4. Результати експертного опитування топ-менеджерів підприємств щодо 

використання інструментів цифрових комунікацій під час стратегування розвитку 
бізнесу, 2020 р. 

Крім того, з метою виявлення аспектів та рівня безпосереднього впливу цифровізації  
бізнес-відносин підприємств на базисні параметри ї х розвитку здіи снено аналіз в частині 
використання суб’єктами господарювання цифрових інноваціи них технологіи  (на основі даних 
глобального опитування, здіи сненого Світовою організацією торгівлі у 2019 та 2020 рр.). 
Застосовано інструментаріи  факторного аналізу, результати якого дозволили ідентифікувати 
чинники, що головно впливають на якість та ефективність бізнес-процесів за рахунок 
ефективного використання цифрових бізнес-комунікаціи  (табл. 1). 
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Відтак, можна констатувати, що 
існує тіснии  зв’язок між якісним засто-
суванням різних інструментів цифрові-
зації  бізнес-відносин та розвитком підп-
риємств. Зокрема, прямии  тіснии  зв’язок 
спостерігається у впливі чинників диджи-
талізації  з ефективізацією маркетингової  
політики підприємств. До зміцнення кон-
курентоспроможності суб’єктів господа-
рювання ринку приводить застосування 
таких інструментів, як віртуальна реаль-
ність (коефіцієнт регресії  становив 0,89), 
голосовии  пошук і голосовии  контроль 
(0,84), заходи з кібербезпеки (0,79), чат-
боти (0,73) та ін. 

Позитивно позначаються на наро-
щуванні обсягів реалізації  продукції  такі 
фактори диджиталізації : безконтактні 
платежі (0,92), Big Data (0,78), чат-боти 
(0,73) та ін. 

Практично ці ж інструменти 
дозволяють максимізувати прибуток підприємств за одночасного використання штучного 
інтелекту (0,71), заходів з кібербезпеки (0,69) та роботів (0,66). 

Разом із тим зрозуміло, що разом із новими можливостями підприємства, які активно роз-
вивають власні цифрові бізнес-комунікації , стикаються також і з цілим комплексом викликів і 
загроз, особливо в частині ї х сталого функціонування, життєздатності та економічної  безпеки і 
такі виклики супроводжують всі без виключення складові економічної  безпеки підприємств 
(рис. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Ризики та загрози за складовими економічної безпеки підприємств, обумовлені 
цифровізацією бізнес-відносин 

Джерело: авторська розробка. 
Зокрема такі ризики і загрози супроводжують ключові складові економічної  безпеки 

підприємств, як от – фінансова (головно – безпека електронних платежів і розрахунків), 
інтелектуально-кадрова (висока кваліфікація та цифрові компетентності персоналу, и ого 
прихильність до бізнесу в частині збереження комерціи ної  таємниці), техніко-технологічна 
(проблеми доступності та вибудування диджитал-інфраструктури), інформаціи на (проблеми 
кібер- та інформаціи ної  безпеки, шкідливе програмне забезпечення, DDoS-атаки, фішинг, 
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щодо впливу факторів диджиталізації бізнес-
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підприємств, 2019-2020 рр. 
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ботнети, проникнення в мережу, втрата пристрої в зі збереженими паролями) та маркетингова 
(нові інструменти маркетингу).  

Відтак, підприємствам потрібно адаптуватися до таких умов і реалізувати політику, 
спрямовану на вдосконалення системи забезпечення ї х економічної  безпеки в умовах 
цифровізації  бізнес-відносин. Цьому сприятиме, з одного боку, вибудування надіи ної  системи 
інформаціи ної  безпеки бізнесу, а, з іншого, – становлення повноцінної  якісної  системи цифрових 
комунікаціи  (рис. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Напрями та інструментарій удосконалення системи економічної безпеки 
підприємств в умовах цифровізації бізнес-відносин 

Джерело: авторська розробка. 
Таким чином, підприємствам, які прагнуть гарантувати власну економічну безпеку, 

доцільно реалізувати заходи за визначеними на рисунку напрямами. Окрім того, критично 
необхідними в умовах появи нових нетипових ризиків і загроз є: 

- перехід до принципово нових стратегічних рішень у сфері менеджменту ризиками, 
передовсім у сфері цифрових відносин і комунікаціи ; 

- запровадження систем «Безпеки, інформації  та івент-менеджменту» задля забезпе-
чення постіи но чинного моніторингу корпоративних систем і аналізування параметрів безпеки 
в режимі реального часу з використанням штучного інтелекту та глибокого машинного 
навчання; 

- активне періодичне навчання працівників щодо впровадження інструментів 
кібербезпеки, прищеплення культури поваги до безпеки даних підприємства, и ого партнерів та 
споживачів; 

- запровадження системи звітності у процесах захисту даних, здіи снення відповідних 
моніторингів; 

- складання попередніх екстрених планів діи  у разі виявлення порушень в сфері 
кібербезпеки; 

- використання технологіи  «ханіпотів» та інших превентивних системи на кшталт «Плат-
форми розподіленого обману», чек-листів цифрової  безпеки (це превентивні заходи, чіткии  план 
роботи над мінімізацією ризиків та подолання слабких місць у системі диджитал-комунікаціи , 
швидка відповідь на можливі атаки, план відновлення підприємства після пошкоджень). 
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процесів; 

• штучнии  інтелект; 
• периферіи ні (краи ні) обчислення; 

• квантові обчислення; 
віртуальна реальність та доповнена 

реальність; 
• блокчеи н; 

• Інтернет речеи ; 
• 5G, оптоволоконні мережі; 
• in-app & in-game промоція; 

• кібербезпека; 
• Р2Р 

Р  е  з  у  л  ь  т  а  т  и 

Зміцнення фінансової та техніко-
технологічної безпеки 

Посилення інформаційної  безпеки 
Зміцнення інтелектуально-кадрової 

та маркетингової безпеки 

• Впровадження віртуальних 
продуктів / послуг; 

• удосконалення системи 
електронних платежів; 

• розвиток внутрішньої  та 
зовнішньої  диджитал-

інфраструктури;  
• комплекснии  підхід до 

гарантування  якості диджитал-
процесів; 

• інвестування в маи бутні цифрові 
продукти; 

• впровадження технологіи  
контролю 

• Постіи не навчання з ІКТ та 
цифрової  грамотності з 

використанням новітніх цифрових 
продуктів; 

• розвиток креативності; 
• удосконалення процесу 

встановлення КРІ; 
• комплексність вирішення 

проблем; 
• розвиток системного мислення з 

використанням інструментів 
аналізу та обробки даних 
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економічної  безпеки підприємств набувають особливої  ваги та актуальності. Завдяки 
застосуванню мережевих інформаціи но-комунікаціи них технологіи  підприємства можуть 
істотно знизити витрати на просування та продаж свої х товарів і послуг, розширити існуючі і 
освої ти нові ринки збуту, підвищити ефективність і адресність взаємодії  зі споживачами та 
іншими економічними контрагентами. З використанням доступних значною мірою 
стандартизованих інструментів можна забезпечити значну широту охоплення і при цьому 
адресність впливу на цільову аудиторію, миттєвии  доступ на ринок будь-якої  краї ни чи регіону. 

Цифровізація бізнес-відносин підприємства тісно корелює з активізацією ризиків і загроз 
за практично всіма ресурсно-функціональними складовими системи економічної  безпеки 
підприємства, зокрема фінансовіи , інтелектуально-кадровіи , техніко-технологічніи , інформа-
ціи ніи , маркетинговіи . 

Подоланню існуючих загроз, а також формуванню більш якісної  і надіи ної  системи 
гарантування економічної  безпеки підприємства в умовах цифровізації  бізнес-відносин 
сприятиме реалізація комплексу інструментів (заходів) за напрямами: (1) активізація 
інноваціи но-технологічної  діяльності у віртуальніи  площині (це впровадження віртуальних 
продуктів / послуг, удосконалення системи електронних платежів, розвиток внутрішньої  та 
зовнішньої  диджитал-інфраструктури, комплекснии  підхід до гарантування якості диджитал-
процесів, інвестування в маи бутні цифрові продукти, впровадження технологіи  контролю), (2) 
удосконалення системи Інтернет-технологіи  (и деться про автоматизацію та роботизацію 
процесів, штучнии  інтелект, периферіи ні обчислення, квантові обчислення, віртуальну та 
доповнену реальність, блокчеи н, Інтернет речеи , 5G, оптоволоконні мережі, in-app & in-game 
промоцію, кібербезпеку, Р2Р), (3) покращення інтелектуально-кадрового забезпечення 
(засобами постіи ного навчання з ІКТ та цифрової  грамотності з використанням новітніх 
цифрових продуктів, розвитку креативності, удосконалення процесу встановлення КРІ, 
комплексності вирішення проблем, розвитку системного мислення з використанням 
інструментів аналізу та обробки даних). Відтак, формування якісної  системи цифрових бізнес-
відносин і бізнес-комунікаціи  стає запорукою посилення ринкових позиціи  та подальшого 
розвитку вітчизняних підприємств, однак, з іншого боку, потребує обґрунтування повноцінних 
теоретико-методологічних засад та дієвих практичних рекомендаціи  у сфері удосконалення 
системи забезпечення економічної  безпеки підприємств у нових реаліях.  

Подальші наукові дослідження в аналізованіи  сфері мають стосуватися розробки 
методики аналізування, а також моделювання взаємозв’язків і взаємовпливів параметрів 
цифровізації  бізнес-відносин та забезпечення економічної  безпеки підприємств. 
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