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інформаційної безпеки в транскордонному просторі цифрової економіки. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: цифрова економіка, цифрова трансформація, цифра-
лізація, інфраструктура інформації та зв’язку, інформаційна безпека. 
 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам исследования процессов ци-
фровой трансформации для поддержки развития цифровой экономики, в 
том числе вопросам формирования цифровых активов экономики и нор-
мативного регулирования процессов цифровой трансформации, разви-
тия цифровой информационно-коммуникационной инфраструктуры ци-
фровой экономики, обеспечения информационной безопасности в 
трансграничном пространстве цифровой экономики. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая экономика, цифровая трансформация, 
цифровизация, информационно-коммуникационная инфраструктура, 
информационная безопасность. 
 
ABSTRACT. The article is devoted to the research of digital transformation 
processes to support the development of the digital economy, including the 
formation of economics digital assets and the regulatory regulation of the digital 
transformation processes, the development of the digital information and 
communication infrastructure of the digital economy, and the provision of 
information security in the cross-border space of the digital economy. 
 
KEY WORDS: digital economy, digital transformation, digitalization, information 
and communication infrastructure, information security. 

 

Вступ. Аналіз тенденцій розвитку світової економіки в остан-
ні роки свідчить, що цифрові технології є базовою компонентою 
розвитку цифрової економіки, оскільки вони враховують особли-
вості сучасних економічних процесів і здатні забезпечити їхню 
ефективність [1–3]. 

Цифрову економіку можна визначити як економіку, засновану 
на нових методах генерування, оброблення, зберігання, передачі 
даних і цифрових комп’ютерних технологіях, а також включає 
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такі поняття, як Інтернет речей, Індустрія 4.0, розумне підприєм-
ство, мережі зв’язку п’ятого покоління, інжинірингові послуги 
прототипування та ін. 

В умовах становлення цифрової економіки цифрова трансфо-
рмація всіх галузей економіки та соціальної сфери є рушійною 
силою економічного зростання, підвищення конкурентоспромо-
жності підприємств і організацій, поліпшення якості життя лю-
дей, сталого розвитку глобального світового співтовариства в ці-
лому. Як стверджують провідні економісти, роль цифрових 
технологій в умовах становлення і розвитку сучасної економіки 
буде рости і надалі [4, 5], що зумовлює актуальність і необхід-
ність дослідження процесів цифрової трансформації в глобаль-
ному економічному просторі. 

У зв’язку з прискореними темпами якісних змін, які спостеріга-
ються в світовій соціально-економічній системі, підвищується роль 
процесів цифрової трансформації, які стають по-справжньому гло-
бальними. Для забезпечення ефективності діяльності таких проце-
сів, підвищення їхньої результативності та забезпечення цифралі-
зації економіки, необхідно використовувати такі цифрові 
технології, які дозволять обробляти великі обсяги інформації і 
забезпечать високий рівень її захисту. При цьому цифрова тран-
сформація передбачає створення нових типів інновацій і творчос-
ті в різних галузях економіки, а не просто поліпшення і підтрим-
ку традиційних методів і технологій. Це дозволить отримати 
глобальний синергетичний ефект і зберегти при цьому здатність 
економічних суб’єктів ефективно реагувати на будь-які зовнішні 
впливи як на національному, так і на глобальному рівнях. 

Мета статті. Основною метою роботи є дослідження процесів 
цифрової трансформації в глобальному середовищі для підтрим-
ки розвитку цифрової економіки. 

Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність постанов-
ки та вирішення таких завдань: 

- нормативне регулювання процесів цифрової трансформації 
та формування цифрових активів економіки; 

- розвиток цифрового інформаційно-комунікаційної інфра-
структури цифрової економіки; 

- забезпечення інформаційної безпеки в транскордонному 
просторі цифрової економіки. 

Виклад основного матеріалу. Цифрова економіка є результа-
том трансформаційних ефектів нових технологій загального приз-
начення в області інформації і телекомунікацій [4, 5]. Це вплинуло 
на всі сфери соціально-економічної діяльності, зокрема сфери ви-
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робництва, транспорту, торгівлі, фінансів, державного управління, 
освіти, охорони здоров’я тощо, що зумовило якісні перетворення 
далеко за межами галузі інформаційно-комунікаційних технологій. 

Цифрова економіка містить три основні складові, які зумов-
люють та охоплюють основні процеси цифрової трансформації 
(рис. 1). 

Оскільки результативність розвитку ринків і економічних га-
лузей у цифровій економіці залежить від наявності розвинених 
ІКТ-технологій і платформ, а також від рівня забезпечення інсти-
туційного та інфраструктурного середовищ, процеси цифрової 
трансформації мають бути спрямовані на розвиток основних еле-
ментів цифрової економіки, а саме: нормативного регулювання, 
інформаційної інфраструктури, інформаційної безпеки, науково-
освітньої сфери та інших. 

 

 

Рис. 1. Структурні елементи цифрової економіки та їхні взаємозв’язки 
 
Розглянемо детальніше основні задачі цифрової трансформа-

ції в глобальному соціально-економічному середовищі. 
1. Нормативне регулювання процесів цифрової трансформації 

та формування цифрових активів економіки. 
Нормативне регулювання процесів цифрової трансформації 

передбачає формування нового регуляторного середовища, що 
забезпечує сприятливі умови для появи та розвитку сучасних ін-
формаційно-комунікаційних технологій, а також для економічної 
діяльності, що пов’язана з їх використанням (рис. 2). 

Зазначимо, що в умовах розбудови цифрової економіки під-
вищується роль фінансових компаній і банків, які стають по-
справжньому глобальними та забезпечують формування цифро-
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вих активів економіки. Світова практика підтверджує той факт, 
що банківський сектор є основним драйвером розроблення та 
імплементації глобальних цифрових трансформацій та інформа-
ційної безпеки [6]. Об’єднання зусиль з цифрової трансформації 
банківської системи з технологічними можливостями підприєм-
ницької сфери й держави сприятиме просуванню, становленню та 
розвитку цифрової економіки. 

 

Рис. 2. Задачі нормативного регулювання процесів цифрової  
трансформації та формування цифрових активів економіки 

 
Сьогодні в банківській сфері цифрові активи формуються за 

рахунок створення та розвитку міжрегіональних банківських ін-
формаційно-комунікаційних інфраструктур, включаючи забезпе-
чення вільного неконкурентного доступу до банківських опера-
цій і відкритої банківської інформації, цифрових інформаційних 
моделей активів, а також доступ до мереж зв’язку та сервісних 
мереж промислового Інтернету, інфраструктури зберігання й об-
роблення банківських даних, перспективним платіжним інстру-
ментам. Це забезпечить сприятливі умови для розвитку як бан-
ківського, так і нових видів бізнесу, заснованого на монетизації 
наданих даних. 

У перспективі необхідно розробити політику цифрового роз-
витку національної банківської системи в контексті цифрового 
розвитку світової спільноти, що спирається на наскрізні банків-
ські процеси, стандарти банківського та комунікаційного облад-
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нання, програмного забезпечення, послуг, тарифів, доступу до 
банківських даних і сервісів, безпеки банківської інформації. 

Разом з цим для досягнення поставлених цілей необхідно ви-
конати такі завдання: 

- розвиток єдиного цифрового простору банківського сектора; 
- інтеграція єдиного цифрового простору банківського сектора 

з інформаційними системами бізнес-організацій, органів держав-
ного управління; 

- використання банками централізованої архітектури автома-
тизованих банківських систем; 

- створення умов для використання банками аутсорсингу в 
сфері інформаційних технологій; 

- широке впровадження клієнторієнтованих технологій і рі-
шень, таких як контакт-центри та системи підтримки взаємовід-
носин з клієнтами; 

- впровадження сучасних технологій управління банківськими 
ризиками; 

- використання методів інтелектуального аналізу даних для 
оброблення великих масивів інформації та підтримки прийняття 
управлінських рішень; 

- забезпечення розширення лінійки банківських продуктів з 
віддаленого банківського обслуговування; 

- впровадження ефективних методів і прогресивних техноло-
гій міжбанківської взаємодії в єдиному цифровому просторі бан-
ківського сектора. 

Відзначимо, що в контексті становлення та розвитку цифрової 
економіки з метою спільного розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, цифрової трансформації економічних 
процесів, підвищення кібербезпеки, процеси формування та ро-
звитку цифрових активів буде сприяти швидкій цифралізації 
динамічного транскордонного середовища сучасного бізнесу. 

2. Розвиток цифрової інформаційно-комунікаційної інфра-
структури цифрової економіки. 

Інформаційно-комунікаційна інфраструктура (ІКТ-інфраструк-
тура) являє собою систему взаємопов’язаних інформаційних цен-
трів, центрів управління цифровими технологіями, баз даних і 
знань, технологій забезпечення процесів збирання, передаван-
ня, аналізу, оброблення та зберігання інформації, апаратно-
програмних засобів, систем зв’язку, організаційних структур, яка 
забезпечує функціонування та розвиток інформаційного простору 
цифрової економіки, а також підтримує інформаційну взаємодію 
між об’єктами соціально-економічного середовища. 
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Створення і розвиток цифрової ІКТ-інфраструктури еконо-
мічної системи повинно забезпечити високу результативність 
при взаємодії різного роду стейкхолдерів (бізнес-організацій, 
органів державного управління, банків, окремих фізичних осіб 
тощо). Для цього видається доцільним реалізувати в ІКТ-
інфраструктурі цифрової економіки чотири рівні інформаційної 
взаємодії: 

1) інформаційний рівень (забезпечує формування, зберігання і 
актуальність інформаційного ресурсу); 

2) комунікаційний рівень (являє собою цифрову інформаційну 
мережу); 

3) функціональний рівень (забезпечує ІКТ-підтримку здійснення 
процесів діяльності в цифровій економіці та надання цифрових 
послуг); 

4) користувацький рівень (рівень взаємодії користувачів циф-
рових сервісів із цифровою ІКТ-інфраструктурою). 

При цьому створення ефективного ланцюга надання цифрових 
послуг можливо тільки за умови стимулювання користувачів на 
використання таких продуктів для підвищення ефективності сво-
єї діяльності. Разом з цим розвиток цифрової ІКТ-інфраструктури 
буде базуватися на таких основних компонентах: 

- централізованій інформаційно-аналітичній системі підтрим-
ки нормативно-довідкової інформації (міжнародних стандартів 
оброблення даних, міжнародних класифікаторів тощо) на основі 
сервіс-орієнтованої архітектури; 

- єдиній інтеграційній платформі для регіональних економічних 
систем різних країн у глобальному просторі цифрової економіки; 

- інформаційно-комунікаційному резервному центрі на основі 
використання хмарних технологій; 

- мережі інформаційних систем і веб-порталів банківських си-
стем різних країн. 

Разом з позитивними досягненнями та незаперечними перева-
гами розвитку цифрової ІКТ-інфраструктури й розвитку цифро-
вих послуг у рамках забезпечення ІКТ-підтримки розвитку тран-
скордонного простору цифрової економіки, на сьогодні є ще ряд 
питань, які вимагають свого опрацювання, зокрема: 

- наявність різних і не завжди належним чином узгоджених 
систем регіональних і міжнародних стандартів, що стосуються 
забезпечення інформаційної взаємодії в транскордонному прос-
торі цифрової економіки; 

- низький рівень сумісності інформаційних систем, що знижує 
ефективність їх інформаційної взаємодії; 
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- проблеми об’єднання різних ІКТ-інфраструктур підпри-
ємств, установ і організацій різних країн. 

При вирішенні завдання створення та розвитку цифрової ІКТ-
інфраструктури економічна система може взаємовигідно викорис-
товувати технології цифрового розвитку в різних галузях соціаль-
но-економічної діяльності, в тому числі розвитку телекомунікацій-
ної сфери та інтелектуальних мереж зв’язку, які забезпечують 
підтримку єдиних міжнародних стандартів комунікаційних прото-
колів і безпечних транспортних механізмів; цифрового розвитку 
системи електронної торгівлі, яка забезпечує широке впрова-
дження та розвиток технологій промислового Інтернету, а також 
сприяє підвищенню рівня довіри до електронних транзакцій з боку 
споживачів і розвитку цифрових ІКТ-інфраструктур. 

3. Забезпечення інформаційної безпеки в транскордонному 
просторі цифрової економіки. 

У сучасному світі питання інформаційної безпеки вимагають 
підвищеної уваги, оскільки за результатами дослідження PWC 
середній збиток великих організацій від кібератак становить бли-
зько $ 5 млн дол. У зв’язку з цим забезпечення захисту інформа-
ції стає особливо пріоритетним завданням, у яке бізнес інвестує 
все більше ресурсів [7]. 

Згідно з прогнозами компанії Gartner, у 2017 році витрати ко-
рпорацій на IT-безпеку збільшаться на 7,6 % і досягнуть 90 млрд 
дол. [8]. 

Згідно [8] інформаційна безпека – стан збереження інформа-
ційних ресурсів і захищеності законних прав особистості та сус-
пільства в інформаційній сфері. 

У [9] виділено такі базові принципи, на які має спиратись сис-
тема інформаційної безпеки: 

- конфіденційність (confidentiality) – властивість інформації, 
яка полягає в тому, що інформація не може бути отримана неав-
торизованим користувачем і/або процесом; 

- цілісність (integrity) – властивість інформації, яка полягає в 
тому, що інформація не може бути модифікована неавторизова-
ним користувачем і/або процесом. Цілісність системи (system 
integrity) – властивість системи, яка полягає в тому, що жоден її 
компонент не може бути усунений, модифікований або доданий з 
порушенням політики безпеки; 

- доступність (availability) – властивість ресурсу системи, яка 
полягає в тому, що користувач і/або процес, який володіє відпо-
відними повноваженнями, може використовувати ресурс відпо-
відно до правил, встановлених політикою безпеки, не очікуючи 



 127

довше заданого (малого) проміжку часу, тобто коли він знахо-
диться у вигляді, необхідному користувачеві, в місці, необхідно-
му користувачеві, і в той час, коли він йому необхідний; 

- спостережність (accountability) – властивість системи, що 
дозволяє фіксувати діяльність користувачів і процесів, викорис-
тання пасивних об’єктів, а також однозначно установлювати іде-
нтифікатори причетних до певних подій користувачів і процесів з 
метою запобігання порушення політики безпеки і/або забезпе-
чення відповідальності за певні дії.  

Незважаючи на бурхливий розвиток інформаційно-комуніка-
ційних технологій, дієве вирішення питань інформаційної безпе-
ки для кожної організації індивідуально й залишається творчим 
процесом.  

Загальну схему системи інформаційної безпеки відповідно до 
стандарту ISO/ІЕС 27001 можна представити у вигляді такої схе-
ми (рис. 4). 

 

Вимоги щодо
інформаційної 

безпеки 

Підвищення рівня 
інформаційної 

безпеки 

Реалізація та
впровадження 

системи 
інформаційної 

безпеки

Проектування 
системи 

інформаційної 
безпеки 

ІТ‐підтримка та
моніторинг 

інформаційної 
безпеки 

Контрольпроцесів і
вдосконалення системи 
інформаційної безпеки 

Цикл управління
інформаційною 

безпекою 

 

Рис. 4. Схема системи інформаційної безпеки  
відповідно до стандарту ISO/ІЕС 27001 

 
Зазначимо, що основним критерієм ефективності та якості ін-

формаційної безпеки організації є стійкість її фінансового та еко-
номічного розвитку у відповідності з планами і завданнями неза-
лежно від зміни ситуації [10]. 

Отже, при розробленні концепції дослідження та розв’язання 
проблем цифрової трансформації необхідно виділити наявні про-
блеми, визначити та дослідити задачі цифрової трансформації, 
обґрунтувати оптимальні варіанти розв’язання наявних проблем і 
забезпечити високу результативність процесів цифрової транс-
формації. Реалізація цих положень гармонійно вписується в кон-
цепцію становлення і розвитку цифрової економіки, до якої сьо-
годні приходять усе більше країн світу. 
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У загальному вигляді концепцію дослідження та розв’язання 
проблем цифрової трансформації в контексті становлення і роз-
витку цифрової економіки представлено на рис. 5. 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗАДАЧ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

  3.3. Забезпечення інформаційної 
безпеки в транскордонному просторі 
цифрової економіки. 

3.1. Нормативне регулювання 
та формування цифрових 
активів економіки. 

3.2. Розвиток цифрової 
інформаційно‐комунікаційної 
інфраструктури цифрової економіки. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

5.1. Формування множини сценаріїв цифрової трансформації у контексті становлення та 
розвитку цифрової економіки.

5.2. Дослідження взаємовпливу різних сценаріїв цифрової трансформації та оцінка їхніх
наслідків у контексті забезпечення результативності розвитку цифрової економіки.

5.3. Реалізація (за обраними критеріями) сценаріїв цифрової трансформації.

5.4. Оцінка результативності регулюючих впливів, виділення інформації для аналіза.

5.6. Забезпечення синергетичної результативності процесів цифрової трансформації у 
контексті розвитку цифрової економіки.

5.7. Аудит процесів цифрової трансформації. Видобуток нових знань. Корегування процесів
інформаційно‐комунікаційного й фінансового забезпечення становлення та розвитку цифрової 
економіки. Формування відповідних регулюючих впливів. 

5.5. Аналіз поточної ситуації та прогноз її еволюції, визначення можливих зароз.

 
2.1. Дослідження процесів цифрової трансформації у контексті становлення та 
розвитку цифрової економіки й постановка задач для розв’язання проблеми. 

2.2. Формування системи ключових індикаторів взаємопов’язаних процесів цифрової 
трансформації. 

2.3. Визначення ІКТ‐забезпечення для розв’язання задач цифрової трансформації у 
контексті становлення та розвитку цифрової економіки.

1.1. Формулювання 
проблеми, 
представлення знань і 
аналітичний огляд 
процесів цифрової 
трансформації. 

1.2. Визначення 
національних і глобальних 
інтересів, цілей, критеріїв, 
проблемних областей 
цифрової трансформації. 

1.3. Генерація ідей, гіпотез
і принципів розв’язання, 
їхня експертиза та 
експерт-ний прогноз 
розбудови цифрової 
економіки. 

1.4. Виявлення структури проблеми, її 
декомпозиція. Формування конфігурації 
цифрової економіки, взаємопов’язаних 
процесів цифрової трансформації і розвитку 
цифрової економіки, що забезпечує 
можливість розв’язання проблеми. 

 

Рис. 5. Концептуальні положення дослідження  
та розв’язання проблем цифрової трансформації  

в контексті становлення і розвитку цифрової економіки 
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Висновки. У контексті розбудови цифрової економіки з ме-
тою спільного розвитку інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, підвищення кібербезпеки, суб’єкти економічної діяльності 
прагнуть ділитися знаннями, обмінюватися експертами, спільно 
розробляти та застосовувати інноваційні цифрові технології, що 
сприяють цифровій трансформації в транскордонному світовому 
економічному просторі. 

Основними цілями цифрової трансформації в контексті розбу-
дови цифрової економіки є: 

— створення екосистеми цифрової економіки, в якій дані в 
цифровій формі є ключовим фактором виробництва у всіх сферах 
соціально-економічної діяльності та в якій забезпечено ефектив-
ну транскордонну взаємодію бізнесу, науково-освітнього співто-
вариства, держави та громадян; 

— створення необхідних і достатніх умов інституційного та 
інфраструктурного характеру, усунення наявних перешкод і об-
межень для створення і розвитку високотехнологічних бізнесів і 
недопущення появи нових перешкод і обмежень як у традицій-
них галузях економіки, так і в нових галузях і на високотехноло-
гічних ринках; 

— підвищення конкурентоспроможності на глобальному 
ринку як окремих галузей економіки, так і світової економіки в 
цілому. 

Подальші дослідження щодо розвитку процесів цифрової тра-
нсформації в контексті розбудови цифрової економіки мають 
концентруватися, зокрема, на пріоритетах розвитку цифрових те-
хнологій і цифралізації усіх сфер людської діяльності, що забез-
печуватиме підвищення конкурентоспроможності підприємств і 
організацій, поліпшення якості життя людей, сталого розвитку 
глобального світового співтовариства загалом. 
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