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Увесь масив 
інформації

Інформація у 
цифровій 

формі

Цифрові дані
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ЦИФРОВІ ДАНІ:

інформація, що представлена у цифровій формі у 
виді коду і дозволяє її обробіток за допомогою 
комп’ютера в інформаційних системах 
(централізованих, децентралізованих)
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ЦИФРОВІ ДАНІ

Цифрове 
позначення 
майнового 
права або 

об’єкта

(токен)

Позначення 
засобу 

ідентифікації 
суб’єкта чи 

об’єкта

(доменне ім’я, 
цифровий 

підпис, 
ідентифікатор 

цифрового 
акаунту)

Позначення 
розрахункової 

одиниці 
(цифрова 

валюта, валюта 
per se, бали, 

бонуси системи 
лояльності)

Позначення 
ідеального 

змісту 
(персональні і 
неперсональні 

дані, віртуальна 
реальність, 
тривимірові

моделі речей, 
фотозображення 
з автоматичних 

камер)
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Властивості цифрових даних:
- відокремленість від носія
- неспоживаність
- кількісна визначеність
- можливість переробки 
- тотожність копій
- необмеженість доступу у просторі
- відтворюваність закодованих даних за 

допомогою технічних засобів
- можливість забезпечення безпеки
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Ознаки цифрових даних як об’єктів цивільних 
прав:

а) нематеріальна цифрова форма (програмний 
код)

b) дійсна або потенційна комерційна цінність

c) здатність особи здійснювати контроль над 
доступом третіх осіб до даних і наявність для 
цього правової підстави
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В межах інформаційної системи створення і 
передача цифрових даних відбувається між 
цифровими акаунтами, що створюються 
цифровими особистостями (особа або річ, що 
вчиняє дії у віртуальному просторі а допомогою 
онлайн або офлайн ідентифікаторів)
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СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ 
ІНФОРМАЦІЯ

Надання копії, 
зафіксованої на 
речовому носії

Передання сигналу 
через інформаційно-

телекомунікаційну 
мережу
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Передання сигналу через 
інформаційно-телекомунікаційну 

мережу

Передання 
даних у вигляді 
зжатого файлу 
зі створенням 
копії шляхом 

завантаження 
на носій 

інформації

Передання 
даних шляхом 

надання 
віддаленого 
доступу без 

створення копії

Передання 
даних шляхом 
внесення змін 

до коду при 
одночасному 

доступі
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Права

на цифрові дані

Права erga
omnes

(відносно всіх)
на дані, що вже 

існують

Права erga
omnes на дані, 
що не існують, 
але мають бути 

створені

Права erga
omnes на дані, 

що не існують и 
на даний час 

відсутня будь-
яка 

необхідність у 
їх охороні
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Зміст прав на цифрові дані:

1. Правомочність безперешкодного і безумовного 
доступу володільця до цифрових даних та 
утримання такого доступу

2. Правомочність використання
3. Правомочність розпорядження
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МИ ФОРМУЛЮЄМО 
ПРАВОВУ 
ВИЗНАЧЕНІСТЬ
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


