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Суспільство та економіка швидко змінюються, оскільки традиційні 

бізнес-моделі трансформуються в цифрову форму, а цілі галузі 

перевертаються з ніг на голову. І державний, і приватний сектор відзначають 

цифрові інновації, ефективність і гнучкість, але потенційні ризики також 

можуть чекати попереду. 

Нинішні ризики варіюються від зловживання інтелектуальною 

власністю або даними пацієнтів, до цифрового шахрайства в банківських 

установах, до хакерів, які атакують енергетичні мережі, і кібертерористів, які 

паралізують державні установи. Ці ризики вже існують [1, 3, 8, 12]. Загрози 

настільки серйозні, що світові лідери вже підготувалася правові та 

економічні заходи щодо боротьби з  кібератаками на свої країни в рамках 

колективної оборони. 

Щоб збалансувати ці ризики, уряди та установи вже ухвалюють закони 

для правового захисту економічних інтересів та громадськості. Обробка 

даних, наприклад, вже є сферою ретельного вивчення. Під час цієї цифрової 

трансформації інтереси бізнесу для швидкого розширення необхідно 

збалансувати з інтересами споживачів і суспільства в цілому. Саме тут 

регулювання може порушити або зупинити ці нові бізнеси та бізнес-моделі. 

Цифрові технології є основним драйвером розвитку та можливостей у 

багатьох галузях і секторах: підключені автомобілі змінюють автомобільну 

промисловість, розумні мережі революціонізують енергетичний сектор, 

eHealth перетворює сучасну охорону здоров’я, мобільні платежі підривають 

роботу банків, великі дані пропонують страховикам безпрецедентні 

можливості, Інтернет-магазини все ще не досягли своєї вершини, цифрові 

медіа тепер домінують у комунікації, а державний сектор, під тиском 
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надавати цифрові послуги, починає працювати як електронний уряд [1, 5, 9, 

13]. 

Не тільки процеси були оцифровані, але й цілі цифрові платформи та 

продукти вийшли з цифрової економіки, оскільки компанії та організації 

отримують вигоду від підвищення ефективності та зниження операційних 

витрат ]1, 14]. Цифровий фактор на світовому ринку також привабливий для 

споживачів, які користуються майже миттєвим доступом до продуктів і 

послуг. Коротше кажучи, сучасна економіка має цифрове серцебиття. 

Цифрова економіка демонструє певні ознаки того, що йде шляхом  

певноєї заміни всієї світової банківської системи. Працюючи в царині нових 

інструментів, продуктів і послуг, цифрові фірми, що працюють у чистому 

вигляді, створюють нові бізнес-моделі, щоб кинути виклик традиційним 

гравцям, які шукають прибуток [1, 7, 11]. Чи може ця нова цифрова 

екосистема стати жертвою регулювання або надмірного регулювання так 

само, як це вплинуло на інші галузі раніше, і чи можна було б реорганізувати 

цифрову економіку? Які наслідки це може мати для бізнесу та споживачів? 

Європейська комісія прогнозує, що єдиний цифровий ринок може 

створити додаткове зростання на суму до 415 млрд. євро та створити 3,8 

мільйона робочих місць у Європі. Простіший доступ до цифрових товарів і 

послуг принесе користь підприємствам і споживачам по всій Європі [1, 2, 

`14]. Для того, щоб це стало реальністю, необхідні покращення безпеки 

даних та інформації, а також єдиний закон, застосовний до всіх країн. Тільки 

тоді люди можуть бути захищені від різних загроз, які створює цифрова 

економіка. Це також стосується хмарних послуг, які необхідно 

стандартизувати в усіх країнах. 

Прихильники єдиного цифрового ринку також закликають до створення 

нової телекомунікаційної структури для підприємств, щоб покращити координацію 

частот, а також до більш сучасних, уніфікованих правил щодо авторського 

права в ЄС, щоб споживачі могли легко отримати доступ до цифрового 

контенту, а підприємства були захищені. Зменшення навантаження на 

адміністративні процеси дозволить стартапам швидше реалізовувати 

інноваційні ідеї. 

На наш погляд, немає панацеї для ручного регулювання нових цифрових 

тенденцій та гравців. Однією з ключових проблем є те, що технології 

розвиваються швидкими темпами, а законодавство завжди знаходиться під 

загрозою відставання. У цьому контексті підприємства можуть принести 

необхідні ноу-хау цифрової економіки для сталого регулювання – 

регулювання, яке врівноважує інтереси підприємств з інтересами споживачів 

і суспільства. 
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