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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Цифрова економіка, під якою розуміють економіку, суттєвим еле-
ментом якої є використання інформаційних технологій, нині пронизує
всі сфери суспільного та економічного життя більшості країн світу,
впливаючи на різні сфери світового та національного господарства:
банківську систему, торгівлю, енергетику, транспорт , освіта, охорона
здоров'я та ін. Якщо у 1995 р. лише близько 45 млн людей мали доступ
до інтернету, то у 2021 р. — вже понад 4,5 млрд, тобто більше поло-
вини населення Землі. Вже близько 100 % світових даних вважаються
оцифрованими і більше 50 % має IP-адресу.
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Реальне значення цифрової економіки, на наш погляд, дещо пе-
ребільшено. Головний мотив, який спонукає всі країни прискорити
перехід до цифрової економіки, полягає у потребах національної обо-
рони, тобто у здатності попередити або ліквідувати загрози націо-
нальній безпеці у випадку, якщо потенційний противник має такі
засоби нападу, які чинні в даний час ІТ-системи не можуть виявити
і нейтралізувати при існуючому рівні розвитку інформаційних тех-
нологій або масштабів їх розвитку (застосування).

Тому дуже важливим та актуальним, на наш погляд, є ви-
явлення проблем, пов'язаних з цивільно-правовим статусом об'єкта,
що називається цифровим твором, та спроба відповісти на питання
про те, чи є об'єктом цивільних відносин, чи входить він у сферу ін-
телектуальної власності, яке його місце у системі інших об'єктів.

Проведемо певний аналіз деяких негативних наслідків роз-
витку цифрових технологій як для окремої людини (користувача
технології), так і для суспільства загалом, а також для національ-
ної економіки.

По-перше, звертаємо увагу на можливі негативні наслідки для
людини і суспільства в цілому, до яких слід, на наш погляд, відне-
сти феномен «психологічного цифрового рабства», яке можна трак-
тувати як формування залежності людини від роботи її цифрових
пристроїв, що породжує нервове занепокоєння, якщо щось раптом
перестає функціонувати. За результатами проведених досліджень
48 % власників смартфонів у США перевіряють їх 56 разів на день,
36 % роблять це кожні 4–5 хвилин, більше 80 % переглядають їх
перед сном, близько 90% використовують їх у процесі спілкування з
друзями чи членами сім'ї, у театрі чи на концерті. 

По-друге, іншою істотною проблемою стає самоізоляція і «капсу-
лювання» людини у системі – людина-комп'ютер – догляд життя ме-
режі, тобто у віртуальну реальність. Прямим наслідком цього є
втрата багатьох життєво важливих навичок як у професійному
плані, так і у плані проведення комунікацій з іншими людьми. 

По-третє, зростає соціальний егоїзм, тобто використання на-
явних можливостей, будучи анонімним, не слідувати нормам соці-
альної моралі. 

По-четверте, не можна не відзначити, що люди в інтернеті, усві-
домлено чи ні, йдуть на скорочення чи повну відсутність особистого
простору.

По-п’яте, не можна не бачити, що перетворення населення на
бездіяльних споживачів і користувачів, які постійно діють на спо-
живчому ринку, в умовах цифрової економіки розвивається з над-
звичайною швидкістю. Тільки в країнах Європейського союзу
близько 75 % інтернет-користувачів купували онлайн. Якщо у 2012
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році лише 24 % користувачів інтернету здійснювали онлайн-по-
купки, то у 2020 році їх кількість зросла до 37 %. Доступність онлайн
шопінгу провокує вчинення маси непотрібних дій, у тому числі ім-
пульсивних покупок, що, безперечно, добре для виробника та про-
давця, але є нераціональним витрачання коштів споживача.

По-шосте, цифровізація об'єктивно породжує зникнення багатьох
робочих місць та провокує потенційне масове «технологічне» безро-
біття серед висококваліфікованого населення. «Технологічне безро-
біття», тобто обумовлене новими технологіями, виникає неминуче,
оскільки швидкість імплементації цифрових технологій у бізнес-про-
цеси суттєво перевищує швидкість професійної перекваліфікації гро-
мадян. Цифровий компонент потенційно є у будь-якій професії, проте
не всі громадяни можуть його сприймати та вбудовувати у свою по-
точну діяльність.

По-сьоме, з'являються та стають надзвичайно затребуваними
спеціальності та робочі місця, які потребують компетенції виключно
у цифровому полі, що сприяє надзвичайно широкому розшаруванню
оплати праці співробітників в цифрові та в інших галузях. Так, на-
приклад, у США останні три роки надзвичайно зріс попит на фахів-
ців для роботи в соціальних мережах. Пропозиції із зарплати
коливаються від 40 до 80 тис. дол. за повної зайнятості і вимагають
від потенційного працівника вміння просувати інтереси компанії
через соціальні мережі. Вже зараз середня погодинна робота такого
фахівця у США коливається від 15 до 30 дол. 

По-восьме, просування у соціальних мережах стає головним чин-
ником успішності компанії, тому цілком зрозумілим стає резонанс-
ність всього, що відбувається з найбільшими соціальними
мережами. Так, наприклад, витік даних про 50 млн користувачів
Facebook у березні 2018 року не тільки робить вразливим приватне
життя цих людей, а й спрощує доступ до них усіх, хто просуває свій
товар або послуги в цифровому полі.

По-дев’яте, відсутнє наднаціональне регулювання цифрової
економіки, На Конференції світової організації торгівлі (СОТ) у Буе-
нос-Айресі (грудень, 2017) 164 члени цієї організації не змогли кон-
солідувати близько 25 окремих пропозицій щодо електронної
торгівлі, включаючи заклик створити центральний форум для пе-
реговорів щодо електронної комерції. Хоча група з 70 країн-членів
СОТ зобов'язалася розпочати роботу над консолідованими прави-
лами регулювання, можна припустити, що до досягнення консен-
сусу ще далеко.

По-десяте, наявність цифрового розриву в багатьох країнах. У
розвинених країнах частка підключених до інтернету домогоспо-
дарств удвічі вища, ніж у тих, що розвиваються. Так, якщо в розви-
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нених країнах на 100 осіб припадає близько 50 фіксованих підклю-
чень до інтернету, то в країнах, що розвиваються — 12, а найменше
розвинених — лише одне. Тільки 18 % домогосподарств із найменш
розвинених країн мають доступ до інтернету з дому. У цих країнах
доступ до Інтернету можливий лише на роботі або в громадських міс-
цях. Цифровий розрив має особливо далекосяжні наслідки, коли
йдеться про освіту. 

По-одинадцяте, для дітей із малозабезпечених шкільних округів
неадекватний доступ до технологій може завадити їм опанувати тех-
нічні навички, які мають вирішальне значення для успіху в сучас-
ній економіці.

По-дванадцяте, збільшення глибини та обсягу особистих та кор-
поративних даних робить його більш привабливою метою для кі-
берзлочинців та спонсорованого державою шпигунства або саботажу.
У той же час, велика можливість підключення забезпечує більше по-
тенційних векторів атаки. Такі технології, як штучний інтелект, ін-
тернет речей, блокчейн, стають об'єктом для кіберзлочинів як на
рівні особистості та бізнесу, так і на рівні державної політики. Ло-
гічним способом вирішення даної суперечності могла б стати усві-
домлена синергія зусиль країн щодо вироблення та реалізації
спільних заходів щодо забезпечення кібербезпеки. Проте нині на-
ціональні уряди всіх країн зайняті виключно проблемами свого на-
ціонального суверенітету, створюючи тим самим чергові бар'єри для
вирішення загального глобального завдання, яке згодом все одно до-
ведеться вирішувати.
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