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Цифрова економіка задає вектор, яким розвиватимуться соціально-

економічні системи мікро-, мезо-, макрорівнів на довгострокову перспективу, 

що викликає необхідність дослідження та всебічного аналізу процесів цифрової 

трансформації. Цифрова трансформація, що була насамперед пріоритетом для 

окремих інноваційних компаній, сьогодні стала масовим явищем, а відповідні 

проекти – життєво важливими для успіху не лише окремих промислових 

підприємств, але також галузей, регіонів та країн. 

Вперше термін «цифрова економіка» в науковий обіг ввів американський 

вчений Н. Негропонте в 1995 р., але як явище вона почала розглядатися після 

опублікування праць К. Шваба, в яких були проаналізовані особливості 

цифрової трансформації сучасного світогосподарського укладу та 

обґрунтовано, що цифровізація виступає невід'ємним елементом розвитку будь-

яких нових технологій та процесів. У сучасних умовах стрімке поширення 

цифрових технологій призводить до значного перетворення всіх економічних 

процесів та економіки загалом. Цифрова модернізація, що охопила всі країни 

світу, вражає своїми масштабами, темпами та можливостями. Цифрова 

економіка, під якою розуміють економіку, суттєвим елементом якої є 

використання інформаційних технологій, нині пронизує всі сфери суспільного 
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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 мільйонів людей мали доступ до інтернету, то у 2021 році – вже 

понад 4,5 млрд., тобто більше половини населення Землі. Вже близько 100% 

світових даних вважаються оцифрованими і більше 50% має IP-адресу. 

Цифрова економіка створює умови для переходу до передових 

інноваційних моделей організації бізнесу, торгівлі, логістики, виробництва, 

сприяє формуванню нової парадигми економічного розвитку. В її основі лежить 

використання засобів телекомунікації та інформаційних технологій, 

спрямованих на розвиток видів діяльності, пов'язаних із створенням 

програмного забезпечення, обробкою інформації, використанням «великих 

даних» та інформаційних ресурсів, обслуговуванням обчислювальної техніки 

тощо. Активне впровадження інформаційних технологій у робочий процес 

дозволяє оперувати великими обсягами різнорідних даних, що сприяє 

отриманню нових знань, підвищує ефективність управлінських рішень, що 

приймаються, і виявляє нові можливості на ринку. Завдяки цифровій економіці 

забезпечується розвиток бізнес-сервісів (логістичні послуги, мобільний 

банкінг); доступність та ефективність державних послуг (реєстрація, 

акредитація, отримання дозволів, декларування та сплата податків); підвищення 

прозорості умов ведення бізнесу (електронні майданчики, портали зворотного 

зв'язку) 

Розглянемо деякі особливості, властиві цифровим технологіям: 

а) чисельна природа - вираз у вигляді послідовності цифр, що кодує певні 

параметри. При цьому важливо, якою програмою і технічним пристроєм 

цифровий твір повинен бути відкритий - тут проявляється залежність від 

техніки, з використанням якої відтворюється цей твір; 

б) відірваність від носія – виражений у цифровій формі твір не пов'язаний 

з тим матеріальним об'єктом (наприклад, комп'ютером) або нематеріальним 

об'єктом (наприклад, комп'ютерна програма), за допомогою яких цифровий твір 
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з'явився. Відірваність виявляється в тому, що доступ до цифрового твору може 

бути отриманий за допомогою використання і інших об'єктів, а не тільки тих, 

які брали участь у його створенні; 

в) редагованість – максимально проста та доступна. Це означає, що як сам 

автор, так і інші особи (у тому числі невстановлені) можуть внести зміни в 

певний твір, що згодом може бути дуже складно довести або практично 

неможливо довести; 

г) зникненність (ця властивість тісно пов'язана з попереднім) – 

можливість повного видалення твору, зокрема, без відома автора. Властивості 

редагування та зникнення цифрового твору роблять дуже актуальною ідею 

створення каталогу (реєстру) цифрових творів. У наукових публікаціях 

зазначається, що з метою реєстру можна використовувати технологію блокчейн 

– інтерактивність, тобто. можливість внесення контрольованих чи частково 

контрольованих змін як за бажанням автора, так і невстановлених суб'єктів; 

д) розповсюджуваність без втрати якості та, як наслідок, – стирання 

різниці між оригіналом та копією. В результаті поняття «справжність твору» 

втрачає свою практичну значимість; 

е) можливість існування тільки у віртуальних рамках. Деякі об'єкти 

можуть не мати аналогів в матеріальному світі. Ті об’єкти, які втрачають 

матеріальний аналог, можуть продовжувати існування виключно у цифровому 

вигляді; 

ж) відмова від стереотипів презентації - звичні місця сприйняття творів 

(галереї, концертні зали) деактуалізуються. Стають можливими, наприклад, 

цифрові виставки творів (як тих, що мають, так і не мають матеріальної форми, 

тобто спочатку створених у цифровому форматі); 

з) переважання цифрового твору над матеріальними об'єктами. 

З урахуванням названих особливостей, кожна з яких впливає на 

кваліфікацію користувача та складність цифрового твору, відповісти на 

питання про правову природу цифрового твору як об'єкта поки що однозначно 

неможливо.  



 

406 

 

На наш погляд, у контексті звичайного традиційного твору доцільно 

вважати об'єктом цивільних правовідносин саме права на використання твору, а 

в контексті цифрового – самий цифровий твір. Цей висновок обумовлений 

сутнісними особливостями цифрового твору і, безумовно, потребує подальшого 

осмислення. Зі сказаного випливає, що цифровий твір може бути названий 

похідним твором, на створення якого необхідна згода автора, так само як і на 

внесення до нього будь-яких змін. 

Реальне значення цифрової економіки, на наш погляд, дещо 

перебільшено. Головний мотив, який спонукає всі країни прискорити перехід 

до цифрової економіки, полягає у потребах національної оборони, тобто у 

здатності попередити або ліквідувати загрози національній 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 технологій або масштабів їх розвитку (застосування). 

Таким чином, незважаючи на існуючі проблеми в цілому з формуванням 

та розвитком теоретико-методичних основ цифрової економіки складаються 

досить позитивні тенденції розвитку цифрової економіки, які мають стійкий 

характер. Зокрема, створено систему з реакцією на виникаючі або потенційні 

загрози з витоку інформації, які досить часто спостерігаються при використанні 

на практиці інформаційних технологій. Разом з тим, через об'єктивні причини 

ситуація на промислових підприємствах може складатися різноспрямовано. 

Реакція на глобальні економічні процеси має досить багато спільних рис (хоча є 

і певні галузеві та регіональні відмінності) і значною мірою залежить і від 

економічної спеціалізації, що склалася, і ступеня впливу на неї зовнішньоекономічної 

кон'юнктури. Ми чекаємо на позитивні зміни від цифровізації. Проте 

інформатизація суспільства крім переваг людини створює і низку проблем, 

невизначеностей, ризиків, ігнорування яких створює загрози життю населення. 
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