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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ:  
СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ, ОСОБЛИВОСТІ

У статі розкрито сутність цифрової економіки, її особливості та проблеми становлення. Узагальнено 
поняття інформаційних технологій та охарактеризовано їх роль у трансформації традиційної економіки у циф-
рову. Встановлено, що використання цифрових технологій в економічному секторі дозволить зберігати, обро-
бляти та аналізувати великий масив даних, формуючи тим самим інформацію про результати ефективності 
функціонування суб’єктів господарювання. Все зазначене дасть можливість приймати оперативні та обґрунто-
вані управлінські рішення, які забезпечать мінімізацію витрати, максимізацію прибутку та підвищення конку-
рентоспроможність підприємств. Наведено та охарактеризовано найбільш популярні інформаційні системи та 
технології, що використовуються у діяльності вітчизняних підприємств. Наведено перелік та розкрито зміст 
новітніх цифрових продуктів та послуг, які використовуються у соціально-економічному середовищі. Визначено, 
що технологія BlockChain є однією з найперспективніших технологій у контексті кібербезпеки та підвищення 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Наведено переваги та недоліки BlockChain технології та 
встановлено особливості інтеграції децентралізованої систему управляння у діяльність сучасних підприємств.
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Постановка проблеми. Сьогодні розвиток світо-
вого господарства характеризується міжнародною 
економічною інтеграцією в усі ланки народного гос-
подарства. В умовах глобалізаційних змін більшість 
передових країн світу все більше акцентують увагу на 
поширенні у різних сферах життя інформаційно-кому-
нікаційних технологій (ІКТ), зокрема у економічному 
секторі, що покликано забезпечити економічне зрос-
тання і розвиток суспільства.

Розвиток передових технологій лягає в основу 
соціально-економічного розвитку країни, є ядром фор-
мування інноваційного потенціалу та активізації її 
інноваційної діяльності, що сприяє формуванню кон-
курентних позицій на міжнародній арені. Цифровізація 
економіки є одним із основних напрямів інноваційного 
розвитку економічних систем та інструментом ство-
рення довгострокових конкурентних переваг. Переду-
мовою цифрової трансформації економіки є забезпе-
чення технологічного базису для формування сервісної 
платформи здатної до оцифрування її структурних 
елементі, зокрема соціальних, економічних, техноло-
гічних та інших процесів, що протікають в середині 
економічної системи. 

Одними з інструментів інтеграції України до ЄС та 
її виходу на світовий ринок ІКТ є впровадження інфор-
маційних та цифрових технологій у економіку, пере-
будова та оновлення її елементів відповідно до умов 
які диктує феномен глобалізаційних трансформацій. 
Однак як показує практика, процес цифровізації еконо-
міки в Україні, на жаль, відбувається дещо повільніше 
порівняно з іншими технологічно розвиненими кра-
їнами, що призводить до втрат конкурентних переваг 
та позицій на міжнародній арені. Це зокрема пов’язано 
з кризовими явищами в економіко-політичній сфері, 
мінливістю зовнішнього середовища, військовою агре-
сію проти незалежності держави з боку Росії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам цифровізації економіки у світі та Україні присвя-
чено багато наукових праць вітчизняних та зарубіжних 
економістів. Зокрема, вивченням цифровізації займа-
лися такі дослідники: В. Фіщук [1], С. Коляденко [2], 
Л. Кіт [3], І. Малик [5], О. Гусєва [6] та інші. Водночас, 
незважаючи на численні наукові дослідження з вище 
означених проблем, загальне бачення концепції циф-
рового розвитку та питання виду продукції та послуг, 
які виробляє та надає цифрова економіка, залишаються 
недостатньо розкритими.

Метою статті є розкриття сутності, особливос-
тей та передумов становлення цифрової економіки як 
нового етапу розвитку економічної системи загалом.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «цифрова економіка» є складним та багато-
гранним у своєму трактування. У класичному розу-
мінні «цифрова економіка» – це певна діяльність, у якій 
ключовими факторами виробництва є використання 
результатів науково-дослідних розробок та досліджень 
у якості цифрових та передових технологій, які направ-
лені на підвищення продуктивності у різних видах гос-
подарської діяльності. Основою цифрової економіки 
є розвинена та ефективно функціонуюча інфраструк-
тура. У Концепції розвитку цифрової економіки та 
суспільства України, під цифровою інфраструктурою 
розуміється сукупність комунікацій, технологій, про-
дуктів і процесів, які забезпечують обчислювальні, 
телекомунікаційні та мережеві можливості та працю-
ють на цифровій основі.

Сьогодні у науковому середовищі немає загальної 
думки щодо того, що мається на увазі під поняттям 
«цифровізація економіки» або «цифрова економіка». 
На думку В. Фіщука, «цифрова економіка» – це еконо-
міка, яка використовує цифрові технології та послуги. 
Також часто вживаються такі терміни, як «економіка 
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даних», «інтернет-економіка», «нова економіка» або 
«веб-економіка» [1]. Коляденко С. розглядає цифрову 
економіку як таку, що базується на виробництві елек-
тронних товарів і послуг високотехнологічними біз-
нес-структурами та розповсюдженні цих продуктів 
через електронну комерцію [2]. Л. Кіт вважає, що циф-
рова економіка – це трансформація всіх сфер еконо-
міки шляхом передачі інформаційних ресурсів і знань 
на комп’ютерну платформу для подальшого викорис-
тання [3]. С. Веретюк та В. Пілінський трактують циф-
рову економіку із урахуванням її потенціалу – як нере-
алізовану трансформацію всіх сфер економіки шляхом 
перенесення всіх інформаційних ресурсів і знань на 
нову, прогресивну інформаційну платформу [4].

У цифровій економіці виробництво трансформу-
ється, з точки зору виробництва та збуту продукції, 
через оцифрування процесів, які є системоформуючими 
у господарській діяльності підприємств. Збільшення 
продажів персональних комп’ютерів та інших цифро-
вих пристроїв, а також збільшення частки пристроїв, 
підключених до мережі Інтернет, дозволили істотно 
знизити витрати на залучення учасників в онлайн-
спільноти, що сприяло тому, що мільярди людей стали 
потенційними учасниками цифрової економіки. Як 
показують дослідження, станом на 2021 р. в Україні 
кількість користувачів мережею Інтернет зросла до 
26 млн осіб, що на 36,8% більше ніж у 2020 р.

Вчені виділяють три етапи цифрової трансформації [5]:
– оцифрування – процес перетворення аналогового 

сигналу в цифровий;
– цифровізація – використання цифрових технологій;
– цифрова трансформація.
Цифрова трансформація – це унікальний інстру-

мент цифрової революції, за своєчасного використання 
якого вітчизняні компанії зможуть відтворити втрачене 
лідерство в новій цифровій економіці. Для цього про-
цеси цифрової трансформації започатковані на підпри-
ємствах, мають базуватися, перш за все, на науково 
обґрунтованій методології [6].

Цифрові технології заощаджують трансакційні 
витрати, а іноді й мінімізують їх, створюють новий 
потенціал, а разом з тим і нові вимоги як до виробни-
ків, так і до ринку, що змушує оновлювати організацію 
бізнес-процесів та виробництва, що забезпечує підви-
щення якості продуктів та послуг, а також формування 
іміджу суб’єктів господарювання.

Цифровізація економіки характеризує загальний 
стан цифрових трансформацій у процесі організації 
соціально-економічних відносин у розрізі трьох галу-
зевих моделей суспільства, що відповідає вітчизняним 
реаліям і включає: людей (суспільство), бізнес (еконо-
міку) та державу (уряд) [7].

Цифрова трансформація – це впровадження сучас-
них технологій у бізнес-процеси суб’єкта господарю-
вання. Такий підхід передбачає не тільки встановлення 
сучасного обладнання чи програмного забезпечення, а й 
принципові зміни підходів до управління, корпоратив-
ної культури, зовнішніх комунікацій тощо. В результаті 
чого підвищується продуктивність кожного співробіт-
ника та рівень задоволеності клієнтів, а підприємство 
формує імідж прогресивної та сучасної організації [8].

Таким чином, узагальнюючи існуючі визначення 
поняття «цифрова економіка», можна вважати, що це інно-

ваційно-орієнтована економіка, яка ґрунтується на актив-
ному впровадженні інновацій та інформаційно-комуні-
каційних технологій в усі види економічної діяльності та 
сфери життя суспільства, що забезпечує підвищення ефек-
тивності функціонування та конкурентоспроможності під-
приємств та економіки країни загалом.

Для визначення рівня цифровізації економіки кра-
їни існує низка параметрів, серед яких: рівень поши-
рення технології Інтернет; частка електронної комерції 
в роздрібній торгівлі; частка суспільства, яка володіє 
цифровою компетенцією та отримує послуги від дер-
жави онлайн. Міжнародна спілка електрозв’язку виді-
ляє такі індикатори, як Індекс розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій у країнах світу, Індекс 
розвитку технології Інтернет в країнах світу, у свою 
чергу Всесвітній економічний форум виділяє критерій 
Індекс готовності мережі.

Ґрунтуючись на вищезазначеному можна виді-
лити чотири критерії аналізу цифрової економіки, які 
різною мірою розглядаються багатьма дослідниками  
[5; 8; 9]: критерій, пов’язаний зі сферою зайнятості; 
просторовий критерій; технологічний критерій; еконо-
мічний критерій.

Для вимірювання розвитку цифрової економіки 
Організація економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) розробила систему індикаторів [10], яка оці-
нює такі тренди:

– формування високотехнологічного сектору еко-
номіки;

– інвестиції у дослідження, розробку програмного 
забезпечення, в освіту та допоміжну перепідготовку;

– створення та виробництво інформаційно-комуні-
каційного обладнання;

– формування робочих зон у сфері науки та високих 
технологій;

– дані про співпрацю між корпораціями, устано-
вами та дослідницькими організаціями;

– міжнародне співробітництво у сфері науки та 
інновацій;

– динаміка поширення технології Інтернет та інтер-
нет-речей на міжнародному ринку.

Індекс інформаційно-комунікаційних техноло-
гій розроблений у 2007 році на основі 11 часткових 
показників, якими Міжнародна спілка електрозв’язку, 
оперує при формування оцінки розвитку ІКТ. Зокрема 
мова йде про такі показники, як доступ до мережі 
Інтернет, мобільного зв’язку, телесистем, радіосистем, 
розвиток ІТ-інфраструктури, географія поширення ІТ 
тощо. Індекс зводить ці показники в єдиний критерій, 
який використовується у порівнянні досягнення країн 
світу в розвитку ІКТ і може бути використаний як 
інструмент для проведення порівняльного аналізу на 
глобальному, регіональному та національному рівнях. 
Ці показники характеризують рівень доступу до ІКТ, 
використання ІКТ, а також компетенцію, тобто прак-
тичні знання щодо використання цих технологій.

Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій розраховується на основі 11 показників за 
трьома групами, такими як доступ до ІКТ, рівень вико-
ристання ІКТ, їх позиціонування на світовому ринку 
технологій [11]. Як показує аналіз останніх доступ-
них даних, рейтинг ІКТ у 2017 році (рис. 1), Україна у 
2017 році посіла 79 місце з рейтингом 5,62 бали, порів-
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няно з 2013 роком – 68 місце. Враховуючи представ-
лені в табл. 1 можна зробити висновок, що в Україні 
спостерігалося зростання «цифрового розриву» через 
значне відставання розвитку цифрових технологій від 
високо розвинених країн.

Інновації, останні модифікації бізнесу і цифрові 
додатки впливають не тільки на науку, але і на сам уряд, 
де ці інновації розробляються і впроваджуються. Полі-
тичні дії з підтримки цифрових інновацій, як правило, 
зосереджуються на інноваційних мережах, доступі до 
фінансів та застосуванні інформації, але приділяють 
менше уваги інвестиціям в ІКТ, заснованому на зна-
ннях капіталу та міркуванням даних.

Сектор інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
є важливим фактором у розвитку цифрової економіки та 
суспільства. Переваги тенденцій впровадження інформа-
ційних технологій здебільшого проявляються у [9]:

– зниженні витрат на виробництво, маркетинг і збут;
– підвищенні управління ланцюгом створення вар-

тості та покращення внутрішнього функціонування 
суб’єкта господарювання;

– створенні ринків збуту і більш розширене обслу-
говування клієнтів.

Таким чином, вектор цифровізації формує нові 
умови та правила функціонування суб’єктів госпо-
дарювання та економіки загалом. Прорив у науці та 
економіці робить можливим широке використання 
штучного інтелекту, від програмного забезпечення 
для відкриття нових видів ресурсів до алгоритмів, які 
визначають культурні інтереси та передбачають пове-
дінку споживачів.

Цифровий вектор розвитку змінює підхід до 
ведення бізнесу, зокрема до системи управління мар-
кетингом, реалізацією товарів та послуг, формування 
сервісної політики обслуговування; системи докумен-
тообігу та організацією управління персоналом; сис-
теми бухгалтерського обліку та оцінки ефективності 
функціонування бізнес-процесів тощо.

У таблиці 1 представлено цифрові технології, про-
дукти та послуги, які сьогодні вважаються інновацій-
ними трендами у сучасному соціально-економічному 
середовищі.

Зауважимо, що ефект від переваг цифрових техноло-
гій слід шукати не у миттєвому зниженні витрат і підви-
щенні економічної ефективності суб’єктів господарю-
вання підприємств, а у пошуку найбільш оптимальної 
інформаційної платформи управління бізнес-проце-
сами, яка забезпечить координацію управління та ефек-
тивне досягнення стратегічних і операційних цілей.

На нашу думку, із наведених вище інформацій-
них технологій, особливу увагу варто звернути на 
BlockChain-технологію, оскільки ця технологія виклю-
чає факт крадіжки, шахрайства, порушення прав влас-
ності тощо. Інформація, що зберігається у BlockChain, 
не може бути втрачена, видалена чи прихована, воно 
залишається там назавжди, адже BlockChain збері-
гає інформацію не лише про поточний стан системи, 
але і всі попередні стани також. Таким чином, кожен 
користувач може перевірити достовірність інформа-
ції про поточний стан перевіривши ланцюг введення 
даних щодо усіх попередніх. Той факт, що ця техноло-
гія невразлива для злочинців, робить її пріоритетним 
напрямком дослідження.

BlockChain працює зі складною системою шиф-
рування (ключами). Кожен блок має свій унікальний 
ключ. Неможливість «розірвати ланцюг», тобто внести 
зміни в блок або додати блок серед інших, забезпечу-
ється тим, що шифри попереднього і наступного бло-
ків пов’язані між собою і коли інформація вноситься в 
один блок, вона також відображається і у іншому.

Однак BlockChain-технологія, як і будь-яка інша, 
має свої як переваги так і недоліки, особливо у кон-
тексті масової її інтеграції у вже функціонуючі бізнес-
процеси (табл. 2).

Впровадження BlockChain вимагає значних знань 
у багатьох сферах, таких як безпека, право, децен-
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Джерело: побудовано автором на основі [10]
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Таблиця 1 – Цифрові технології та інноваційні тренди  
сучасного соціально-економічного середовища

Тип продукту 
(послуги) Загальна характеристика продукту (послуги) цифрової економіки

BlockChain

Технологія BlockChain була розроблена задля вирішення одного конкретного завдання – 
побудувати децентралізовану (без єдиного центру управління) фінансову систему, «чесність» якої 
міг би перевірити кожен користувач мережі. BlockChain позиціонується як спосіб зберігання та 
узгодження бази даних, копія якої доступна кожному учаснику.

Цифровий маркетинг

Цифровий маркетинг – це набір інструментів просування, які включають цифрові канали. 
Інтернет-маркетинг перетворився на цифровий маркетинг, який використовує комплексні методи 
онлайн-стратегії, розробки сайтів і мобільних додатків, креативу та копірайтингу, контекстної 
реклами та SMM (маркетинг у соціальних мережах), а також інших інтерактивних продуктів. 
Найпопулярнішими формами цифрових каналів є пошукове просування; контекстна реклама та 
банери; просування в соціальних мережах і блогах; створення мобільних додатків для смартфонів, 
планшетів та інших пристроїв; «вірусна» реклама.

CRM і BPM системи
CRM – це система продажів, зокрема готові механізіми для управління всіма видами операцій 
які здійснює суб’єкт господарювання. CRM поєднує в собі можливості системи управління 
взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і системи управління бізнес-процесами (BPM).

Grid-технології

Grid-технології – це територіально розподілена інфраструктура, яка поєднує багато різних 
інформаційних ресурсів, до яких користувач може отримати доступ з будь-якого місця, незалежно 
від того, де він знаходиться. Вони забезпечують колективний розподілений режим доступу до 
ресурсів і пов’язаних з ними послуг у рамках глобально-розподілених організацій (підприємств, які 
спільно використовують глобальні ресурси, бази даних, спеціалізоване програмне забезпечення).

Цифрове страхування

Цифрова стратегія у страхуванні – це не тільки інтернет-продажі, а трансформація всього бізнесу 
в напрямку роботи з електронним полісом. Цифрове страхування дозволяє страховим компаніям 
знизити витрати, збільшити швидкість обслуговування клієнтів. Споживачі мають можливість 
своєчасно отримувати інформацію про зміни в страховому полісі компанії. Цифровізація 
забезпечує стандартизацію та покращує якість відповідей і послуг, що надаються. Вагомою 
перевагою цифрового страхування є наявність соціальних мереж, що допомагає підвищити якість 
обслуговування та налагодити тісний зв’язок між страховою компанією та клієнтом.

Джерело: складено автором на основі [7–9; 12; 13]

Таблиця 2 – Переваги та недоліки BlockChain-технології  
з огляду на її основні особливості використання

Переваги Недоліки

Ефективність і надійність – система записує тільки ті транзакції, 
які були перевірені, що гарантує їх захист від підміни чи 
видалення.

BlockChain передбачає використання потужних 
комп’ютерних технологій, що збільшує вартість 
переобладнання та відсікає значну кількість потенційних 
користувачів.

Необмежений ланцюг блоків – ланцюг даних можна 
доповнювати нескінченно, що дає можливість говорити про 
довгий життєвий цикл технології.

Відсутність законодавчого регулювання BlockChain. 
Немає встановлених стандартів і рівнів відповідності. 
Поки технологія не досягне певних рамок, це значно 
обмежить її впровадження.

Відсутність єдиного центру керування. Рівність і розгалуженість 
системи робить її невразливою до несанкціонованого доступу – 
пошкодження як даних так і системи у цілому неможливі. Кожен 
окремий учасник є незалежним сервером.

Кожна операція є незворотною, тому якщо транзакція 
була помилковою, її неможливо змінити та повернути.

Джерело: складено автором на основі [12; 13]

тралізоване управління, менеджмент та організація. 
Суб’єкти господарювання, які беруть за мету викорис-
товувати BlockChain у своїй діяльності, будуть змушені 
повністю змінити свою організаційну структуру, адже 
намагаючись інтегрувати BlockChain у вже функціону-
ючи систему управління можна зіткнутися з великими 
обсягами втрат на оновлення, і є ризик того, що дані 
оновлення не принесуть прогнозованої вигоди.

У загальному вигляді, цифрові трансформації є викли-
ком, зокрема країни, які досягли високого рівня цифрової 
зрілості, мали справу зі складними культурними, органі-
заційними та технічними проблемами, і лише врахування 
всіх цих факторів зробило ці перетворення успішними. 
Для того, щоб сьогодні стати цифровими лідерами у кон-
кретних сферах економіки, необхідно визначити пріори-

тетні цифрові проекти, які дадуть змогу забезпечити дов-
гострокові конкурентні позиції [14].

Використання BlockChain розкриває нові можли-
вості у багатьох сферах господарювання, у тому числі 
в економічному секторі шляхом зниження трансак-
ційних витрат, спрощення бухгалтерського обліку та 
надання зобов’язань щодо виконання через розумні 
контракти. Його можливості значною мірою залежа-
тимуть від вирішення технічних проблем і соціально-
політичних завдань, таких як забезпечення виконання 
законів і охорони порядку за відсутності будь-якого 
посередника [13].

Для успішного формування цифрової економіки та 
подолання «цифрового розриву» необхідно зосеред-
итися на розвитку деяких основних аспектів [12]:
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1) розвиток цифрової інфраструктура, яка забез-
печить більше покриття широкосмуговим інтернетом 
території України, особливо віддалених населених 
пунктів, ділової та соціальної інфраструктури, багато 
з яких перебувають у так званому цифровому розриві;

2) формування ефективної системи ідентифікації, 
захисту персональних даних, довірчих сервісів, які є 
основними елементами «м’якої інфраструктури»;

3) розвиток додатків та сервісів, таких як «розумне 
місто» та «цифрова освіта», які є важливими складо-
вими «Індустрії 4.0». і стосуються тих сфер життя (про-
мисловість, громадська безпека, медицина, екологія, 
транспорт тощо), які поки що в аналоговому форматі;

4) розвиток висококваліфікованого людського капі-
талу, який відповідає новим вимогам сьогодення та 
володіють навичками та компетенціями для повної 
інтеграції у цифровий простір;

5) захист інтелектуальної власності, що є ключовим 
фактором, який впливає на мотивацію до створення твор-
чих ідей та можливості отримання комерційного прибутку;

6) відповідне «цифрове» законодавство, яке має 
визначити та закріпити цифрові права громадян, визна-
чити принципи цифровізації, забезпечити ухвалення 
плану дій щодо усунення законодавчих, інституційних, 

податкових бар’єрів та стимулювання цифровізації 
секторів економіки.

Висновки. Сьогодні цифрова економіка є ефектив-
ною основою для розвитку державного управління, 
економіки, бізнесу, соціальної сфери та суспільства в 
цілому. Дивлячись на цифрові технології, які існують 
у соціально-економічному просторі, цифрова еконо-
міка – це також питання національної безпеки, конку-
ренції вітчизняних підприємств незалежно від їх роз-
міру, конкурентних позицій країни на світовій арені в 
довгостроковій перспективі.

Розвиток цифрової економіки в Україні неможливий 
без нормативно-правової бази, стратегії розвитку циф-
рової економіки, в тому числі класичної. Пріоритетним 
завданням формування цифрової економіки України є 
робота з внутрішнім ринком, ефективна державна полі-
тика, механізми стимулювання цифрової економіки, 
а ключовою ініціативою – формування мотивації та 
потреб споживачів у «цифрових технологіях». Водночас 
слід зазначити, що цифровізація економіки може дати 
змогу суб’єктам господарювання швидко знаходити 
шляхи виходу з кризових стацій, в яких вони опини-
лися внаслідок недосконалого управління або проблем 
з виробництвом і надання товарів і послуг.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY:  
ESSENCE, PROBLEMS, FEATURES

Although the term «digital economy» has been used for a long time in the economic world, not all features of this 
concept are highlighted from the point of view of economic theory, and even more so, specific aspects of its formation 
and functioning. In the conditions of the digital economy, the use of information technologies provides businesses with 
new opportunities to enter global markets, as well as to develop business activities in real time. The article reveals 
the essence of the digital economy, features and problems of its formation; the concepts of information technologies 
and their place in the transformation of the traditional economy into a digital one are summarized. Based on the 
analysis of existing interpretations of the concept of «digital economy», it was determined that it is an innovation-
oriented economy, which is based on the active implementation of innovations and information and communication 
technologies in all types of economic activity and spheres of social life, which ensures an increase in the efficiency of 
the functioning and competitiveness of enterprises and economy of the country in general. It is also determined that a 
prerequisite for the digital transformation of the economy is the formation of a technological basis for the digitization 
of social, economic, technological and other processes occurring in the middle of the economic system. It has been 
established that the use of digital technologies in the economic sector will allow storing, processing and analyzing a 
large array of data, thereby forming information about the results of the efficiency of business entities. This will make 
it possible to make prompt and informed decisions that will ensure cost minimization, profit maximization and increas-
ing the competitiveness of enterprises. The most popular information systems and technologies used in the activities 
of enterprises are presented and characterized. The list of the latest digital products and services used in the socio-
economic environment is given, and their content is disclosed. It was determined that the BlockChain technology is one 
of the most promising technologies in the context of cyber security and improving the efficiency of business entities.  
The advantages and disadvantages of BlockChain technology are given, and the features of the integration of a decen-
tralized management system into the activities of enterprises are highlighted.

Key words: traditional economy, digital economy, digitalization, socio-economic environment, globalization, digital 
technologies, information technologies, BlockChain.
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