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Методологія дослідження. Базисом проведеного дослідження є наукові праці вітчиз-

няних вчених, практичні дослідження розвитку цифрового середовища підприємств.  Дослід-

ження проведено із застосуванням таких наукових методів: аналізу та узагальнення теоре-

тичних підходів до визначення сутності понять «фінансово-економічна безпека підприєм-

ства», «цифрова економіка», «цифрові тренди»; графічного методу – при побудові етапів  

цифрової трансформації підприємства та удосконалення механізму забезпечення його фінан-

сово-економічної безпеки в умовах цифрового середовища; методу порівняння в поєднані з 

табличним методом  – для виокремлення викликів та можливостей адаптації підприємства до 

цифрових трендів та їх впливу на фінансово-економічну безпеку.  

Результати. Результати проведеного дослідження полягають у формуванні удосконале-

ного механізму  забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Досліджено ос-

новні  виклики, що постають перед підприємствами з розвитком цифрового середовища та 

визначено можливості застосування цифрових трендів для забезпечення належного рівня 

фінансово-економічної безпеки.   

Новизна. У статті вперше запропоновано удосконалити  механізм забезпечення фінан-

сово-економічної безпеки підприємства з урахуванням викликів впровадження цифрових 

трендів в економіку країни та розвитку цифрового середовища.   

Практична значущість.  Дослідження адаптації підприємства та системи його фінан-

сово-економічної безпеки до умов  цифрового середовища дозволить виявити нові загрози 

безпеці  та буде сприяти  зростанню їх конкурентоспроможності у довгостроковій перспекти-

ві, постійному економічному зростанні основних показників діяльності, інтенсивному вико-

ристанню інноваційних технологій та залучення інвестиційних ресурсів.   
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економіки, цифрове середовище, цифрові тренди, виклики, можливості, цифровізація бізне-

су, Індустрія 4.0. 
 

Постановка проблеми. Діяльність   

вітчизняних підприємств постійно підлягає 

науковому дослідженню. Фінансово-еконо-

мічна безпека є важливою складовою до-

слідження стану підприємства. Сучасні умо-

ви розвитку підприємств включають в себе 

аспекти цифрового середовища, а швидкі 

темпи цифровізації  спонукають економістів 

до поглибленого вивчення впливу цих про-

цесів на діяльність та розвиток підприємств, 

в тому числі й на його фінансово-

економічну безпеку. Українські реалії функ-

ціонування підприємств передбачають пос-

тупову адаптацію до цифрового середовища, 

проте, одночасно  викликають значні ризики 

порушення оптимального стану фінансово-

економічної безпеки  підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Питання, що присвячені фінансово-

економічній безпеці підприємств досліджу-

вали у свої працях Педько А., Барташевська 

Ю., Бондарчук. Н. Ареф’єва О., Копча Ю., 

Прохорова В. Штангрет, А., Безпелько, І. та 

інші [1–3; 9–11]. 

Процеси трансформації та адаптації 

підприємств до умов цифрового середовища 

сьогодні широко підлягають обговоренню у  

суспільстві, а також у досліджених Г. Анд-

рощук, В. Куйбіди, О. Петроє, Л. Федулової, 
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Т. Лазоренко, І. Шолом, О. Савицької, В. 

Салабай, Лепейко Т. та інших [4; 6-7; 12]. 

Проте, вважаємо, що вплив цифровізації на 

фінансово-економічну безпеку підприємств 

та виклики, що з’являються перед підприєм-

ствами в новому цифровому середовищі не 

достатньо розкриті та потребують подаль-

шого дослідження. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є дослідження основних викли-

ків, що виникають перед підприємством у 

процесі адаптації до сучасного цифрового 

середовища.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Фінансово-економічна безпека є 

комплексним механізмом, який забезпечує 

оптимальний розвиток підприємства за будь 

яких умов господарювання. У широкому 

розумінні, фінансово-економічна безпека – 

це стан захищеності інтересів господарюю-

чого суб’єкта, за якого він може здійснюва-

ти діяльність, виконувати основну мету та 

забезпечувати свій розвиток. Барташевська 

Ю. М. визначає, що  під економічною безпе-

кою підприємства розуміється комплекс 

заходів, реалізація яких дає змогу забезпе-

чувати економічну стабільність підприєм-

ства та його розвиток за невизначеності вну-

трішнього і зовнішнього середовища та ри-

зику інвестиційної діяльності [1, c.190]. 

Тобто, автор вказує на те, що економічна 

безпека включає в себе фінансову складову 

(інвестиційну діяльність) та залежить від 

внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Фінансово-економічна безпека відіграє 

значну роль у функціонуванні будь-якого 

підприємства, особливо в нестійких умовах 

їх функціонування, яка виражається у про-

веденні наступних заходів:  

– виконання цілей і досягнення по-

ставлених завдань підприємства; 

– доступ до економічних ресурсів і  

ринків; 

– забезпечення достатнього рівня   

ефективності фінансово-економічної діяль-

ності;  

– створення передумов до стійкого   

розвитку; 

– захищеність від зовнішніх та внут-

рішніх загроз та небезпек [2, с.296]. 

Оскільки фінансово-економічна безпе-

ка є важливою складовою діяльності під-

приємства, то її система, механізм та забез-

печення мають відповідати сучасним тен-

денціям розвитку та уміти адаптуватися до 

них.  

Вибір напрямків підвищення рівня по-

тенціалу економічної безпеки підприємств, 

відповідних стратегічних орієнтирів дифе-

ренційованого зростання і достатнього рівня 

зони економічної безпеки, є найважливішим 

завданням кожного підприємства [3, c.111]. 

На рівень фінансово-економічної без-

пеки впливають низка внутрішніх та зов-

нішніх факторів. Дот зовнішніх факторів 

належить економічна політика держави,  

нормативно-правове забезпечення, кон'юнк-

тура ринку, стратегія розвитку держави, по-

даткові та відсоткові ставки, інвестиційна  

активність, споживчий ринок, розвиток   

цифрового середовища та інші. Основними 

внутрішніми чинниками є виробництво та 

його технологія, інновації, потенціал персо-

налу та управління, інвестиційна активність 

тощо.  

Особливості розвитку сучасних еко-

номічних систем та глобального світу зу-

мовлені процесами, переходу до економіки 

знань та інформаційного суспільства і поси-

лення цифровізації (цифрової трансформа-

ції), що визначають економічний та соціаль-

ний тип розвитку міжнародної й національ-

ної економік, регіонів та підприємств. Нео-

індустріалізація (реіндустріалізація), інфор-

матизація, поява нових технологій і мобіль-

них автоматизованих високотехнологічних 

виробництв – усе це привело до радикаль-

них змін, які продовжують формувати еко-

номіку розвинених держав і справляють 

суттєвий вплив на діяльність підприємств 

[4]. 

Сьогодні підприємства функціонують 

у нових умовах цифрової економіки. Циф-

рова економіка – це тип економіки, де клю-

човими факторами та засобами виробництва 

є цифрові дані (бінарні, інформаційні тощо) 

та мережеві транзакції, а також їх викорис-

тання як ресурсу, що дає змогу істотно збі-

льшити ефективність та продуктивність дія-

льності та цінність для отриманих продуктів 

та послуг [5].  

Цифрова економіка ґрунтується на  

цифровій трансформації (або цифровізації) –

це перетворення наявних аналогових  про-
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дуктів, процесів та бізнес-моделей організа-

ції, в основі якої лежить ефективне викорис-

тання цифрових технологій Цифрова транс-

формація означає інтеграцію цифрових тех-

нологій у всі сфери бізнесу. Ця інтеграція 

призводить до принципових змін у тому, як 

діють громадяни, підприємства та організа-

ції, як вони забезпечують цінність для себе, 

своїх працівників, клієнтів, партнерів, дося-

гаючи власних та спільних, економічних та 

соціальних цілей швидше, дешевше та з но-

вою якістю [5]. Для трансформації виробни-

чих процесів на підприємствах в Україні 

було розроблено Національну стратегію Ін-

дустрії 4.0. У свою чергу, цифрова економі-

ка та цифровізація формують цифрове сере-

довище, у якому функціонують усі суб’єкти 

економічних відносин. Таким чином, меха-

нізм забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства потребує адаптації до 

сучасного цифрового середовища.  

Цифрова трансформація на підприєм-

ствах проходить у три основині етапи: ана-

ліз бізнес-процесів та стратегічних можли-

востей, сформувати команду, що впровад-

жуватиме зміни, оцінка результатів (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Етапи цифрової трансформації     

підприємства 

 

На першому етапі  необхідно провести 

аналіз всіх бізнес-процесів та стратегічних 

можливостей компанії, а саме: визначити 

ефективність роботи відділів, внутрішніх та 

зовнішніх комунікацій, та проаналізувати, 

як діджиталізація може вплинути на їх по-

кращення. Для того, щоб мінімізувати ризи-

ки, потрібно сформувати стратегію, в якій 

нові технології не повинні докорінно зміню-

вати бізнес-процеси, а лише їх спростити та 

покращити. Другий етап передбачає форму-

вання відповідно підготовленого персоналу, 

який зможе впроваджувати нові технології. 

Після реалізації кожного діджитал-рішення 

потрібно провести детальний аналіз ефек-

тивності та прибутковості даних нововве-

день, без шкоди бізнесу [6].  Отже, відповід-

но до рисунку 1 бачимо, що адаптація підп-

риємства до цифрового середовища та циф-

рова трансформація   охоплює усі сфери і 

процеси діяльності підприємства.  

Слід зауважити, що цифрові технології 

створюють ряд конкурентних переваг під-

приємства, а саме: високий рівень конкурен-

тоспроможності; економію фінансових та 

природних ресурсів; лояльність клієнтів; 

оптимізацію роботи з масивом; формування 

іміджу підприємства; швидке зростання да-

них та здатності їх застосовувати для сучас-

них технологій; швидке зростання іннова-

цій, що підвищує ефективність; штучний 

інтелект в усіх сферах життя: від масової 

роботизації до біотехнологій [7, 8]. 

Швидкі темпи формування цифрового 

середовища вимагають від системи управ-

ління підприємством удосконалення механі-

змів забезпечення фінансово-економічної 

безпеки, тобто врахування нових умов циф-

рового середовища (рис. 2). Як бачимо з рис. 

2, усі складові  механізму забезпечення фі-

нансово-економічної безпеки підприємства  

мають цифрову складову, яка з кожним цик-

лом виробничого процесу поглиблюється. 

Важливо зауважити, що частина адміністра-

тивних та економічних складових механізму 

дублюється у цифровій складовій. Вважає-

мо, що із поглибленням процесів цифровіза-

ції майже усі складові механізму забезпе-

чення фінансово-економічної безпеки ста-

нуть цифровими.  

Цифровізація підприємств та націо-

нальної економіки породжує низку викликів 

забезпечення фінансово-економічної безпе-

ки підприємств на оптимальному рівні.  Роз-

глянемо виклики та можливості для підпри-

ємств у процесі впровадження цифрових 

трендів, ключовими з яких в Україні є [5]: 

I. Дані стають активом. Вміння працю-

вати з даними та їх аналізувати – це можли-

вість першим отримувати цінну ринкову 

інформацію і бути конкурентоздатнішим.  

II. Розвиток сфери Інтернету речей, 

тобто мережі, що складається із взаємо-

пов’язаних фізичних об’єктів (або речей) 

або пристроїв. Дає змогу розвиватись вели-

Етапи цифрової трансформації підприємства 

1) аналіз бізнес-процесів та стратегічних можли-

востей 

2) формування персоналу  

3) оцінка результатів  
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ким корпораціям та глобалізувати ринки.  

III. Цифровізація бізнесу та галузей 

економіки. Цифрові технології стали базою 

для створення нових продуктів, цінностей, 

властивостей та, відповідно, основою отри-

мання конкурентних переваг. Цифровізація 

дала можливість малому бізнесу створювати 

нові продукти та швидко виводити їх на ри-

нок нарівні з великими компаніями.  

IV. Поширення бізнес-моделей, що на-

лежать до ідеології економіки спільного ко-

ристування. Остання охоплює спільне про-

живання, використання автомобілів, офісів, 

одягу і навіть їжі. Це створює нові види під-

приємств, змінює способи ведення бізнесу, 

впливає на процеси попиту та пропозиції.  

V. Віртуалізація фізичних інфраструк-

турних IT-систем та перехід до сервісних 

моделей дозволяють значно зменшити обсяг 

початкових капітальних витрат на розгор-

тання необхідної цифрової інфраструктури. 

VI. Штучний інтелект. На основі опра-

цювання великих масивів даних дає змогу 

оптимізувати процеси та підвищити якість 

товарів і послуг.  

VII. Цифрові платформи як джерела 

формування цінності. Ці платформи  є «біз-

несом, заснованим на створенні цінностей 

шляхом взаємодії між зовнішніми ви-

робниками і споживачами». Основне за-

вдання платформи – об'єднувати користува-

чів і полегшувати обмін продуктами.  

 
Рис. 2. Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах 

цифрового середовища 
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Усі ці цифрові тренди поступово впро-

ваджуються у різні сфери діяльності підпри-

ємств: від сфери обслуговування і вироб-

ництва до  державного управління. Кожен із 

них різною мірою впливає на фінансово-

економічну безпеку.  

Адаптація механізму фінансово-

економічної безпеки підприємства в кон-

тексті цифрового середовища супроводжу-

ється викликами та можливостями розвитку 

підприємств (табл. 1). 

Таблиця 1  

Виклики та можливості адаптації підприємства до цифрових трендів та їх вплив на           

фінансово-економічну безпеку* 

Виклики Можливості 

I. Дані стають головним джерелом конкурентоспроможності. 

− Відсутність системи правил, регламентів, стандартів 

збирання, класифікації, зберігання та використання даних 

(національний, регіональний, галузевий та інші рівні). 

− Проблеми захисту інтелектуальної власності. 

− Проблеми щодо захисту даних, ризики кібербезпеки. 

− Відсутність у громадян достатніх компетентностей 

роботи з даними (цифрових навичок), відповідної освіти, 

професій тощо. 

− Розвиток нової галузі економіки, нові робочі 

місця. 

− Створення бази для розвитку всіх галузей та 

цифрової економіки. 

− Поява ефективного інструменту управління. 

− Створення середовища, що унеможливлює 

корупцію як явище 

II. Розвиток сфери Інтернету речей 

− Необізнаність бізнесу та потенційних користувачів 

щодо переваг та цінності технології, що впливає на низь-

кий попит та відсутність ринку. 

− Низький рівень R&D та інноваційної діяльності у сфері 

hardware, а наявні стартапи здебільшого орієнтовані ви-

ключно на зовнішні ринки з погляду комерціалізації. 

− Брак фахівців та інженерів у сфері ОТ (operational 

technology), неготовність системи освіти, відсутність 

кадрів тощо. 

− За широкого застосування тренд може істотно 

підвищити ефективність секторів економіки, ма-

лого та середнього бізнесу тощо. 

− Можливості для трансформаційних інновацій, 

створення українськими компаніями відповідних 

продуктів та розробок світового рівня. 

− Ефективність виробництв, організації бізнесу, 

логістики, транспорту тощо. 

− Сфера, що створює можливості для залучення 

інвестицій та R&D міжнародних компаній 

IІI. Цифровізація бізнесу та галузей економіки 

− Відсутність національних (державних) програм, інфра-

структур підтримки та стимулювання бізнесу до викорис-

тання цифрових інструментів та рішень, а також розвитку 

інноваційного підприємництва. 

− Відсутність у країні бачення, стратегії та ініціатив циф-

ровізації економіки та сфер життєдіяльності суспільства 

та країни в цілому. 

− Відсутність сталої системи культивування цифрових 

навичок та навичок інноваційного підприємництва на 

рівні середньої та вищої освіти, в секторах економіки та в 

суспільстві взагалі. 

− Підвищення конкурентоздатності секторів еко-

номіки. 

− Розвиток цифрової економіки, ринку праці 

тощо. 

− Поява нових індустрій (кросплатформових із 

цифровою індустрією). 

− Розвиток інноваційного підприємництва. 

IV. Поширення бізнес-моделей, що належать до ідеології економіки спільного користування 

− Фінансові бар’єри для роботи українських компаній 

на глобальних ринках, а саме в частині безперешкодного 

отримання коштів на рахунки, відкриті в Україні. 

− Наявність законодавчих перепон для поширення ідео-

логії спільної економіки на внутрішніх ринках. Як при-

лад, у сфері розподілу частотного ресурсу — відсутність 

технологічної нейтральності. 

− Легке започаткування нових бізнесів, не пот-

ребує великих початкових витрат. 

− Розвиток сервісних моделей, вплив на ефекти-

вність та конкурентоздатність українського бізне-

су без значних капіталовкладень. 

− Швидкий запуск комерційних Інтернет-

проектів, створення нових marketplace, розши-

рення ринків споживання українських продуктів, 

сервісів та трудових ресурсів, комерційна глоба-

лізація. 

V. Віртуалізація фізичних інфраструктурних IT-систем та перехід до сервісних моделей. 

− Відсутність законодавства щодо хмарних технологій. 

− Відсутність хмарної стратегії для таких секторів, як 

державне управління, освітянський, науковий тощо. 

− Відсутність локальних постачальників хмарних послуг 

найвищого рівня безпеки. 

− Бізнес, підприємства, державні установи та 

громадяни мають можливість швидко та дешево 

розгортати необхідну цифрову інфраструктуру та 

користуватися перевагами цифрового світу. 

− Країна може ефективно розбудовувати цифро-

ву інфраструктуру як основу цифрової економіки. 
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Продовження табл. 1 

VI. Штучний інтелект 

− Брак експертизи (мала кількість фахівців, таких як AI 

researchers та data scientists). 

− Низький рівень інвестицій у проекти ШІ як із боку 

бізнесу, так і з боку держави. 

− Відсутність єдиної національної стратегії розвитку ШІ 

та дорожніх карт по галузях. 

− Мала кількість та низька якість даних, що збираються. 

− Застарілість legacy-систем, що не дає можливості 

швидко інтегрувати ШІ у виробничі процеси. 

− Брак потужної ІТ-інфраструктури. 

− Відсутність законодавства 

− Підвищення конкурентоспроможності бізнесу 

через оптимізацію процесів та кастомізацію циф-

рових продуктів та сервісів. 

− Підвищення якості послуг. 

− Зменшення кадрового апарату завдяки автома-

тизації рутинних повторюваних процесів. 

− Імпульс усім видам трудової діяльності, 

пов’язаним із хмарними обчисленнями, обслуго-

вуванням потужної ІТ-інфраструктури 

та опрацюванням даних. 

VII. Цифрові платформи як джерела формування цінності в цифровій економіці 

− Брак потужної ІТ-інфраструктури. 

− Відсутність законодавства 

− використання ресурсів її користувачів замість 

її власних ресурсів 

− перехід від акценту на якість внутрішніх біз-

нес-процесів до вдосконалення зовнішніх комуні-

кацій між користувачами платформи 

* побудовано автором на основі [5] 

 

Провівши аналіз викликів та можли-

вості адаптації підприємства до цифрових  

трендів та їх впливу на фінансово-

економічну безпеку можемо сформувати 

основні виклики, що виникають перед під-

приємством у процесі адаптації до сучасно-

го цифрового середовища: 

1) відсутність нормативного-право-

вого поля впровадження цифрових трендів 

та адаптації до них; 

2) кадрові виклики: брак фахівців у 

сфері цифровізації економіки та відсутність 

їх належної підготовки; 

3) неможливість проведення належно-

го контрою за процесами впровадження  

цифрової економіки; 

4) низька зацікавленість підприємств 

та споживачів у розвитку діджиталізаці; 

5)  застаріла матеріальна база; 

6) відтік інвестиційного капіталу за 

кордон; 

7) низький рівень кібербезпеки; 

8) корупція регіональної та національ-

ної влади. 

Висновки. Отже, процеси адаптації 

підприємств до нових умов цифровізації 

економіки продовжують невпинно поглиб-

люватись. Проте в українських реаліях тем-

пи впровадження цифрової економіки знач-

но сповільнюються. 

Цифрове середовище суттєво впливає 

на фінансово-економічну безпеку підприєм-

ства.  Пороте цей вплив може бути як пози-

тивним (зростання конкурентоспроможнос-

ті, розвиток інноваційного підприємництва, 

зростання прибутків), так і негативним (по-

силення монополізації ринків та факторів 

виробництва, звільнення працівників, зміна 

способів ведення бізнесу тощо).  

Результати проведеного дослідження 

сформовано в удосконаленому механізмі  

забезпечення фінансово-економічної безпе-

ки підприємства, виокремленні основних 

викликів, що постають перед ним із розвит-

ком цифрового середовища.   

Дослідження адаптації підприємства та 

системи його фінансово-економічної безпе-

ки до умов цифрового середовища дозво-

лить виявити нові загрози безпеці та сприя-

тиме  зростанню його конкурентоспромож-

ності у довгостроковій перспективі, постій-

ному зростанні основних показників діяль-

ності, інтенсивному використанню іннова-

ційних технологій та залученню інвестицій.   
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОН-

ТЕКСТЕ АДАПТАЦИИ К ВЫЗОВАМ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 
А. Н. Ковальчук, старший преподаватель, Национальный авиационный университет 

 

Методология исследования. Основой проведенного исследования являются научные 

труды отечественных ученых, практические исследования развития цифрового среды пред-

приятий. Исследование проведено с применением таких научных методов: анализа и обоб-

щения теоретических подходов к определению сущности понятий «финансово-

экономическая безопасность предприятия», «цифровая экономика», «цифровые тренды»; 

графического метода – при построении этапов цифровой трансформации предприятия и со-

вершенствование механизма обеспечения финансово-экономической безопасности предпри-

ятия в условиях цифровой среды; метода сравнения в сочетании с табличным методом – для 
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выделения вызовов и возможностей адаптации предприятия к цифровым трендов и их влия-

ния на финансово-экономическую безопасность. 

Результаты. Результаты проведенного исследования заключаются в формировании 

усовершенствованного механизма обеспечения финансово-экономической безопасности 

предприятия. Исследованы основные вызовы, возникающие перед предприятиями с развити-

ем цифровой среды и определены возможности применения цифровых трендов для обеспе-

чения надлежащего уровня финансово-экономической безопасности. 

Новизна. В статье впервые предложено усовершенствовать механизм обеспечения фи-

нансово-экономической безопасности предприятия с учетом вызовов внедрение цифровых 

трендов в экономику страны и развития цифровой среды. 

Практическая значимость. Исследование адаптации предприятия и системы его фи-

нансово-экономической безопасности в условиях цифровой среды позволит выявить новые 

угрозы безопасности и будет способствовать росту их конкурентоспособности в долгосроч-

ной перспективе, постоянном экономическом росте основных показателей деятельности, 

интенсивному использованию инновационных технологий и привлечения инвестиционных 

ресурсов. 

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, адаптивность, адаптация, 

цифровизация экономики, цифровая среда, цифровые тренды, вызовы, возможности, цифро-

визация бизнеса, Индустрия 4.0 

 
FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF 

ADAPTATION TO THE CHALLENGES OF THE DIGITAL ENVIRONMENT 

A. M. Kovalchuk, Senior Lecturer, National Aviation University 

 

Methods. The research is based on the scientific works of domestic scientists, as well as on 

the practical research on the development of digital environment of enterprises. The study was con-

ducted using the following scientific methods: analysis and generalization of theoretical approaches 

to defining the essence of the concepts of «financial and economic security of an enterprise», «digi-

tal economy», «digital trends»; graphical method – when building the stages of digital transfor-

mation of an enterprise and improving the mechanism for ensuring the financial and economic secu-

rity of an enterprise in a digital environment; the combination of the comparison method and the 

tabular method – to highlight the challenges and opportunities for enterprise adaptation to digital 

trends and their impact on financial and economic security. 

Results. The results of the study consist in the formation of an improved mechanism for en-

suring the financial and economic security of the enterprise. The main challenges faced by enter-

prises with the development of the digital environment are investigated and the possibilities of ap-

plying digital trends to ensure an appropriate level of financial and economic security are identified. 

Novelty. For the first time, the improvement of the mechanism for ensuring the financial and 

economic security of an enterprise is proposed, taking into account the challenges of introducing 

digital trends into the country's economy and developing the digital environment. 

Practical value. The study of the adaptation of the enterprise and the system of its financial 

and economic security in the digital environment will reveal new security threats and will contribute 

to the growth of their competitiveness in the long term, as well as to the constant economic growth 

of the main performance indicators, the intensive use of innovative technologies, and the attraction 

of investment resources. 

Keywords: financial and economic security, adaptability, adaptation, digital economy, digital 

environment, digital trends, challenges, opportunities, digital business, Industry 4.0. 
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