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Стаття розкриває окремі проблеми правого, технічного та етичного регулювання застосування АІ в Метавсесвіті. Дана робота є про-
довженням дослідження щодо створення електронної юрисдикції та розвитку права в умовах сучасного розвитку інформаційно-кому-
нікаційних технологій Web 3.0 та запровадження Метавсесвіту. У роботі проаналізовано стан створення стандартів, законів, стратегій, 
нормативних, регуляторних та інформаційно-довідкових актів у сфері застосування АІ в різних галузях. Шляхом узагальнення надано 
загальноприйняті визначення видів та підвидів АІ, сфери їх застосування. Запропоновано модель реалізації технологій АІ в Метавсесвіті.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в світі стимулював технологічний прорив, який сьогодні має назву Метавсесвіт. 
Враховуючи стрімкий розвиток сучасних суспільних відносини в електронному просторі, їх багатовекторність і появу цифрових об’єктів 
та суб’єктів, таких як аватари, цифрові особистості, електронні гуманоїди, електронні твори, електронні об’єкти (електронна земля, 
електронні предмети, електронні будівлі), автор акцептує питання розробки та створення електронної юрисдикції та регулювання засто-
сування АІ в Метавсесвіті, оскільки сучасні аналогові закони створюються дуже повільно та поверхнево, без необхідної та достатньої 
деталізації термінів та базових понять.

Сьогодні регулювання АІ в різноманітних галузях набуває більш реалістичних кордонів. В той же час застосування АІ в Метавсесвіті, 
втім, як і сам Метавсесвіт потребує технічного і юридичного регулювання. Так, науковці ініціюють розробку технічних стандартів, пов’язаних 
з Метавсесвітом, технічних специфікацій для функціонування мультимедійного віртуального простору, алгоритмів взаємодії між метавсес-
вітами та державами. Уряди різних країн, дослідники та приватний сектор шукають шляхи можливої регуляції технологій Метавсесвіту.

Проте, на даний час в Україні, на відміну від передових країн світу, технології Метавсесвіту не набули поширення. Технології  
АІ та блокчейну мають камерний розвиток та розвиваються ситуативно. Технічне, юридичне та етичне регулювання Метавсесвіту,  
АІ та блокчейну знаходиться в стадії наукової дискусії, про що детально висвітлено в попередніх роботах.

Технології Метавсесвіту мають гігантський потенціал для розвитку та відновлення України і потребують якнайшвидшого впрова-
дження у всі сфери життєдіяльності українського суспільства.

Ключові слова: Метавсесвіт, кіберпростір, штучний інтелект (AI), нейронні мережі, нейромережі, аватар, цифрова особистість, 
робот, електронний суд, електронне право, електронна юрисдикція, сильний штучний інтелект (ASI), слабкий штучний інтелект (ANI),  ІоТ, 
AR, VR, блокчейн.

The article reveals separate problems of legal, technical and ethical regulation of the use of AI in the Metaverse. This work is a continuation 
of research on the creation of electronic jurisdiction and the development of law in the conditions of the modern development of Web 3.0 information 
and communication technologies and the introduction of the Metauniverse. The paper analyzes the state of creation of standards, laws, strategies, 
normative, regulatory and informational reference acts in the field of AI application in various fields. Generally accepted definitions of types and subtypes 
of AI, their scope of application are given by way of generalization. A model of implementation of AI technologies in the Metaverse is proposed.

The development of information and communication technologies in the world stimulated a technological breakthrough, which today is called 
the Metaverse. Considering the rapid development of modern social relations in the electronic space, their multi-vector nature and the appearance of digital 
objects and subjects, such as avatars, digital personalities, electronic humanoids, electronic works, electronic objects (electronic earth, electronic objects, 
electronic buildings) , the author accepts the issue of developing and creating electronic jurisdiction and regulating the use of AI in the Metaverse, as modern 
analog laws are created very slowly and superficially, without the necessary and sufficient detailing of terms and basic concepts.

Today, the regulation of AI in various industries is taking on more realistic boundaries. At the same time, the use of AI in the Metaverse, however, like 
the Metaverse itself, requires technical and legal regulation.Thus, scientists initiate the development of technical standards related to the Metauniverse, 
technical specifications for the functioning of multimedia virtual space, algorithms for interaction between metauniverses and states. Governments 
of various countries, researchers and the private sector are looking for ways to possibly regulate the technologies of the Metaverse.

However, at present, in Ukraine, unlike the advanced countries of the world, Metauniverse technologies have not become widespread.  
AI and blockchain technologies have gradual development and develop situationally. The technical, legal and ethical regulation of the Metauniverse,  
AI and blockchain is at the stage of scientific discussion, which has been covered in detail in previous works.

Metauniverse technologies have a huge potential for the development and restoration of Ukraine and need to be implemented as soon as possible 
in all spheres of Ukrainian society.

Key words: Metaverse, cyberspace, AI, neural networks, neural networks, avatar, digital personality, e-court, e-law, e-jurisdiction, ASI, ANI, ІоТ, 
AR, VR, Blockchain.

Метою даної статті є  аналіз  напрямів  розвитку 
та регулювання суспільних відносин, пов’язаних із засто-
суванням електронних аватарів, штучного  інтелекту (АІ) 
та електронної особистості в Метавсесвіті.

Стан опрацювання. Тематика  досліджень  у  сфері 
штучного  інтелекту  різноманітна  не  тільки  в  галузі  тех-
нічних наук,  але  водночас  охоплює наукові  дослідження 
серед  вчених-правознавців. Вивчення  вказаного  питання 
у сфері права носять, як разовий так і системний характер. 

Системні погляди на розвиток права, що регулює сус-
пільні відносини, які виникають під час застосування тех-
нологій штучного інтелекту в різних галузях права, викла-
дені у роботах відомих вітчизняних вчених та іноземних 
дослідників [1-6]. Натомість проблеми правового регулю-
вання застування АІ в Метавсесвіті українськими науков-

цями в повній мірі системно не вивчаються. Дослідження 
розвитку  суспільних  відносин,  які  виникають  у  процесі 
застосування технологій штучного інтелекту в Метавсес-
віті, є відмінним від дійсних і є першим кроком до актуа-
лізації більш глибоких та фундаментальних напрямів фор-
мування електронної юрисдикції.

Викладення основного матеріалу. Метавсесвіт  – 
електронне  середовище,  що  утворено  сукупністю  елек-
тронних суб’єктів та об’єктів, які взаємодіють між собою, 
а також електронні або інші технології, що забезпечують 
їх  взаємодію  [7]. Технології Метавсесвіту  – це  інформа-
ційно-комунікаційні  децентралізовані  електронні  екоме-
режі, що функціонують на основі блокчейну, електронних 
нейронних  мережах,  машинного  навчання,  АІ,  ІоТ,  AR, 
VR,  безперервної  доступності.  Згідно  з  дослідженнями 
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поняття  «Метавсесвіт»  тепер  є  найпопулярнішим  тер-
міном,  має  багато  інтерпретацій  та  застосовується  для 
характеризації процесів цифровізації майже у всіх сферах 
життєдіяльності людини [8].

Запропонована нещодавно модель Метавсесвіту скла-
дається з семи рівнів:

рівень 1: досвід (ігри, соціальні програми, кіберспорт, 
покупки);

рівень  2:  пошук  інформації  та  відкриття  (соціальні 
мережі,  медіа,  пошукові  системи,  реклама,  торгівельні 
кластери, агрегатори тощо);

рівень  3:  креативна  економіка  (інструменти  дизайну, 
ринки активів, робочий процес, комерція),

рівень  4:  просторове  програмування  (3-7D,  AR/VR, 
багатозадачні  інтерфейси  користувача,  геопросторове 
відображення);

рівень 5: децентралізація (штучний інтелект,  інтелек-
туальні агенти, мікросервіси, блокчейн);

рівень  6:  нейроінтерфейс  (розумні  окуляри,  мобільні 
технології,  дотик,  міміка,  вербальність,  тактильність 
тощо) 

рівень 7: інфраструктура (5G, Wi-Fi, 6G, хмарні обчис-
лення  та  технології,  мікроелектромеханічні  системи, 
GPU- графічний процесор) [9].

Теперішню  структуру  Метавсесвіту  можна  класифі-
кувати  як  взаємонепов’язані  технологічно-інформаційні 
домени  або  електронно-інформаційні  метакорпорації. 
Метакорпорації  між  собою  конкурують  в  боротьбі  за 
користувача, фінанси, продукти та технології. Користувачі 
корпоративних  метавсесвітів  все  ще  мають  можливість 
бути  анонімними,  використовувати  псевдоніми  для  реє-
страції  акаунтів  та  створення  знеособлених  аватарів  або 
електронних особистостей [10].

Стає  цілком  очевидним,  що Метавсесвіт  пройде  три 
стадії розвитку:

1)  всі  складові  Метавсесвіту,  суб’єкти  та  об’єкти 
повністю залежні від розробників та власників технічного 
ресурсу Метавсесвіту;

2) всі складові Метавсесвіту, суб’єкти та об’єкти част-
ково  належать  розробникам  та  частково  належать  воло-
дільцям/користувачам;

3)  технічні  ресурси  децентралізовані,  а  керування 
суб’єктами  та  об’єктами  здійснюється  або  володільцем 
(апаратна  біоідентифікація)  або  автономно  (суб’єкти 
та  об’єкти  наділяються  функціоналом  і  правами,  прита-
манними володільцю).

Структурно  Метавсесвіт  стане  більш  організованим 
і  складатиметься  з  таких  об’єктів  –  Personal  metaverse 
(PM),  Collective  metaverse  (CM),  Corporate  metaverse 
(CorpM),  Confederate  metaverse  (CfM),  State  metaworld 
(SM) та Megametaverse (MMV) [11].

Суб’єктами  Метавсесвіту  вважатимуться  виключно 
фізичні  особи,  а  до  категорії  об’єктів  до  певного  часу 
будуть  віднесені  юридичні  особи,  аватари,  електронні 
особистості, віртуальні цифрові роботи класу ААІ та АSІ, 
цифрові  гуманоїди. Цілком  вірогідно, що  на  третій фазі 
розвитку  Метавсесвіту  ряд  таких  об’єктів  як  аватари, 
електронні особистості, віртуальні цифрові роботи класу 
АSІ та цифрові гуманоїди будуть переведені до категорії 
суб’єктів,  оскільки  на  законодавчому  рівні  їх  наділять 
певними  правами  та  обов’язками,  притаманними  лише 
суб’єктам. У даний час Метавсесвіт проходить початковий 
етап формування та розвитку [12].

Технологічно  Метавсесвіт  складається  з  чотирьох 
базових елементів: ідентифікаційних даних (ID), віртуаль-
ної реальності (VR), блокчейну та АІ.

Блокчейн (Blockchain або Block Chain) – це особливий 
тип бази даних, який побудовано за технологією розподі-
леного реєстру (DLT) та являє собою безперервний послі-
довний  ланцюжок  блоків,  що  містять  інформацію,  копії 
яких зберігаються на безлічі різних комп’ютерів незалежно 

один  від  одного. Блокчейн можливо порівняти  з  електро-
нною книгою або мега-таблицею даних, яка  зберігає дані 
всіх  транзакцій  і  електронних  активів  Метавсесвіту  за 
допомогою  методів  криптографії.  Блокчейн Метавсесвіту 
наповнюється  даними,  які  створюються  за  результатами 
застосування  та  функціонування  суб’єктів  та  об’єктів  із 
застосуванням  таких  блокчейн-платформ  як  Ethereum, 
Theta, Bitcoin, Binance, Smart Chain (BSC) та багато інших.

АІ – це деяка сукупність алгоритмів, методів, способів 
і  засобів  та комп’ютерних програм,  які  реалізують одну, 
кілька або безліч когнітивних (інтелектуальних) функцій 
людини [13] або інженерно-математичні дослідження, що 
займаються  створенням програм  та  пристроїв,  які  іміту-
ють  когнітивні  функції  людини,  що  включають,  у  тому 
числі,  аналіз  даних  та  прийняття  рішень.  АІ  прийнято 
поділяти на слабкий, загальний та супер інтелект.

Слабкий АІ/Спеціальний (прикладний) ШІ (Narrow AI, 
ANI ) – математичний алгоритм, який максимально набли-
жено імітує (моделює) одну або кілька когнітивних функ-
цій людини та використовується при реалізації конкретної 
діяльності  без  участі  людини  для  досягнення  поставле-
них цілей відповідно до заздалегідь визначених критеріїв 
і параметрів. Загальний АІ (Artificial General Intelligence, 
AGI)  –  алгоритм,  який  еквівалентно  імітує  (моделює) 
значну  кількість  когнітивних  функцій  людини  та  засто-
совується  при  реалізації  будь-якого  виду  діяльності  без 
участі  людини для досягнення поставлених цілей відпо-
відно до  визначених  критеріїв  та  параметрів. Супрер АІ 
(Super AI ASI) – інтелектуальний алгоритм, здатний вирі-
шувати широкий спектр інтелектуальних завдань, як міні-
мум, в рівень з людським розумом, та реалізовувати безліч 
когнітивних функцій людини в процесі  здійснення будь-
якого  виду  діяльності  без  участі  людини,  індивідуально 
або  в  соціумі,  пов’язаної  з  різнорідними  об’єктами,  що 
мають матеріальний або нематеріальний зміст.

На даному етапі розвитку технологій і наукових підхо-
дів та методів обробки BigData вважається, що АІ досягає 
максимуму  можливостей ANI  і  в  найближчий  час  може 
подолати межу для початку розвитку стадії AGI. ANI має 
кілька  підвидів,  які  паралельно  активно  розвиваються 
та створюються умови їх комплексного застування:

а)  машинне  навчання  (machine  learning,  ML)  –  про-
цес навчання машини робити висновки на основі попере-
днього досвіду шляхом аналізу даних;

б)  глибоке навчання  (Deep Learning, DL):  це  підмно-
жина (функція) машинного навчання у АІ, яка складається 
з мереж, які мають властивості самонавчатися без нагляду 
за неструктурованими чи не маркованими даними, і засто-
совується для ідентифікації об’єктів, розпізнаванні мови, 
перекладі мов та прогнозуванні рішень;

в) нейронні (штучні) мережі (Artificial Neural Networks, 
ANN): один  з  видів ML,  система  з’єднаних  і  взаємодію-
чих між собою простих процесорів  (штучних нейронів), 
які функціонують  за моделлю функціонування нервових 
клітин  людини. Поширеними  різновидами ANN  є  згорт-
кові нейронні мережі (Convolutional neural networks, CNN) 
та  генеративні  нейронні  мережі  (Generative  adversarial 
network,  GAN),  які  використовуються  для  класифікації 
і  розпізнавання  об’єктів,  осіб  на  фотографіях,  розпізна-
вання мови, для створення (генерації) контенту, ідентифі-
кації та автентифікації людини [14];

г) обробка природних мов (Natural Language Processing, 
NLP)  –  систематизоване  поєднання  інформатики,  АІ 
та математичної лінгвістики, спрямоване на вивчення про-
блеми комп’ютерного аналізу та синтезу природної мови, 
використання  машини  для  читання,  розуміння  та  інтер-
претації мови людини;

д) комп’ютерне бачення (зір) – це теорія та технології 
створення ІКТ – систем із властивостями здійснення вияв-
лення, стеження та визначення об’єктів на основі поточ-
них або попередніх даних;
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е)  пізнавальні  обчислення:  алгоритми,  які  моделюють 
когнітивні (пізнавальні) властивості людини, спрямовані на 
відтворення механізмів та структури людської свідомості.

АІ  активно  застосовується  в Метавсесвіті. Вивчаючи 
вплив  технологій  EDGE  (Enhanced  Data  Rates  for  GSM 
Evolution) на розвиток Метавсесвіту китайські дослідники 
припускають,  що  застосування  АІ  в  Метавсесвіті  буде 
розвиватися за трьома основними напрямами: централізо-
вана, децентралізована та гібридна архітектура АІ.

Централізована архітектура АІ характеризується єди-
ним хмарним сервером (єдиним кластером), який збирає 
від  об'єктів  Метавсесвіту  дані,  необхідні  для  навчання 
моделей AI. Хмарний сервер АІ здійснює навчання моде-
лей АІ або розгортає їх для моделювання.

Децентралізована  архітектура  характеризується 
наявністю  низки  окремих  кластерів,  які  відповідають 
за  навчання  конкретних  моделей  АІ  на  своїх  локальних 
даних.  Кластери  здатні  обмінюватися  інформацією  про 
моделі  АІ  через  мережеві  з’єднання,  формуючи  згодом 
глобальну модель АІ (рис. 1).

 
Рис. 1. Глобальна модель АІ в Метавсесвіті

Гібридна  архітектура  –  це  поєднання  кластерів  цен-
тралізованої  та  децентралізованої  архітектури,  причому 
будь-який з кластерів може виступати в ролі генерального 
кластеру і центру архітектури, який відповідає за оптимі-
зацію глобальної моделі АІ та використання мережевого 
з’єднання  для  розповсюдження  оновленої  моделі  АІ  на 
інші кластери [15].

Віртуальна  реальність  поділяється  на  доповнену 
реальність  (AR),  змішану  реальність  (MR)  і  розширену/
перехресну  реальність  (XR).  Поєднання  АІ  і  розшире-
ної реальності  (XR) в Метавсесвіті дозволить одночасно 
забезпечити інкапсуляцію VR, AR та змішаної реальності 
(MR),  що  призведе  до  можливості  одночасного  корис-
тування  різноманітними  послугами  як  у  фізичному,  так 
і в цифровому світі.

Ключовими  напрямами  застосування  технологій  АІ 
в Метавсесвіті є:

– достовірне створення аватара на основі ідентифіка-
ційних даних [16];

– розробка та застосування цифрової людини, як більш 
розвинена  версія  чат-бота,  об’єкту  метаекосистеми  або 
ігрового персонажу з підтримкою АІ;

– технології багатомовної доступності та обробки при-
родної мови;

– необмежене розширення віртуальної реальності;
–  інтуїтивно  зрозумілий  традиційний  інтерфейс 

та нейроінтерфейси [17];
–  виявлення  та  попередження  деструктивного  засто-

сування медіа-ехокамер [18,19];

– DeHealth [20].
Багатовекторність  застосування АІ  пов’язане переду-

сім  зі  створенням Метавсесвіту,  а  отже потребують  тех-
нічного,  юридичного,  етичного  та  політичного  регулю-
вання.  Якщо  проблеми  регулювання  АІ  в  Метавсесвіті 
тільки починають обговорюватися, то регулювання АІ вже 
активно розвивається.

Наприклад.  Європейський  Парламент  проводить 
роботу, спрямовану на вивчення проблем правового регу-
лювання  АІ.  Так,  Європейською  комісію  створено  екс-
пертну групу високого рівня з питань штучного інтелекту, 
на яку покладено підготовку рекомендацій для розробки 
політик та процесів законодавчих оцінок, а також цифро-
вих стратегій в напрямку АІ. Також створено відповідну 
робочу  групу  в  Комітеті  з  правових  питань  Європарла-
менту, мета якої підготувати умови для генерації правил 
якості як основи для майбутньої законотворчої діяльності 
у правовідносинах пов’язаних із робототехнікою і АІ [21], 
а  також  для  досягнення  сталого  розвитку  відповідно  до 
цілей «Порядку денного 2030» [22]. У лютому 2017 року 
Європарламент підготував  доповідь про  «Норми цивіль-
ного  права  про  робототехніку»  та  прийняв  відповідну 
резолюцію  та  рекомендації  для  Комісії,  а  вже  у  жовтні 
цього  ж  року  Рада  Європи  запропонувала  Єврокомісії 
розробити  «європейський  підхід»  до  проблеми  АІ  [23]. 
У  квітні  2018  року  24  держави  –  члени ЄС  та Норвегія 
досягли  політичної  угоди  щодо  співпраці  зі  «Штучного 
інтелекту для Європи» [24]. 11 липня 2019 року Європей-
ська  комісія  виступила  з  пропозицією  щодо  створення 
мережі центрів передового досвіду (centres of excellence) 
з  вивчення  АІ  в  межах  програми  «Горизонт  2020»  на 
період 2018-2020 рр. 10 квітня 2018 року відбувся Digital 
Day 2018 – захід, організований Європейською комісією, 
в якому взяли участь представники країн Європейського 
Союзу, приватних компаній, академічної спільноти та гро-
мадянського суспільства  і  в ході  якого підписано Декла-
рацію  про  співробітництво  у  галузі  АІ  [25].  В  цьому  ж 
році Європейською комісією сформовано Групу експертів 
високого рівня зі штучного інтелекту. 25 квітня 2018 року 
Групою  експертів  було  прийнято  Комюніке  Комісії  до 
Європейського Парламенту, Європейської Ради, Європей-
ського економічного та соціального комітету та Комітету 
регіонів  «Штучний  інтелект  для  Європи»  [26].  7  грудня 
2018 року розроблено Скоординований план зі штучного 
інтелекту  [27].  Наступними  документами,  які  розробила 
Група експертів високого рівня 8 квітня 2019 року, стали 
Комюніке  «Зміцнення  довіри  до  людиноорієнтованого 
штучного  інтелекту»  (Building  Trust  in  Human-Centric 
Artificial  Intelligence)  [28]  та  «Керівні  принципи  етики 
для  надійного  штучного  інтелекту»  (Ethics  Guidelines 
for Trustworthy AI)  [29].  19  лютого  2020  року Єврокомі-
сія  опублікувала  «Білу  книгу  зі  штучного  інтелекту». 
Європейський  підхід  до  досконалості  і  довіри»  [30,  31]. 
21 квітня 2021 року Єврокомісія оприлюднила пропозиції 
щодо регуляторних правил, які мають створити умови для 
безпечного та етичного використання АІ в інтересах гро-
мадян Євросоюзу [32, 33], а також Скоординований план 
щодо АІ [34].

В  цей  же  час  ISO  (Міжнародна  організація  стан-
дартизації)  та  IEC  (Міжнародна  електротехнічна  комі-
сія)  долучилися  до  розробки  міжнародних  техніч-
них  стандартів.  Спільним  технічним  комітетом  ISO/
IEC  JTC  1  (Інформаційні  технології)  та  Підкомітетом 
SC 42 «Штучний інтелект» розроблено стандарти ISO/IEC 
23053:2022  «Структура  для  систем  штучного  інтелекту 
(AI)  з  використанням  машинного  навчання  (ML)»  [35] 
та ISO/IEC 22989:2022 «Інформаційні технології – Штуч-
ний  інтелект  –  Поняття  та  термінологія  штучного  інте-
лекту» [36]. Дані стандарти призначено для використання 
організаціями  усіх  типів  і  виді,  у  тому  числі  державних 
і приватних компаній, державних установ і некомерційних  
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організацій,  які  впроваджують  або  використовують  
системи АІ.

Європейський інститут телекомунікаційних стандартів 
(ETSI)  та  група  галузевих  специфікацій  із  захисту штуч-
ного інтелекту (ISG SAI) опублікували стандарти для збе-
реження та покращення безпеки АІ: «Захист штучного інте-
лекту  (SAI);  Роль  апаратного  забезпечення  в  безпеці  АІ» 
[37],  «Захист штучного  інтелекту  (SAI); Онтологія  загроз 
АІ»  [38], «Захист штучного  інтелекту  (SAI); Безпека лан-
цюга постачання даних» [39], «Захист штучного інтелекту 
(SAI); Звіт про стратегію пом’якшення» [40], «Захист штуч-
ного інтелекту (SAI); Постановка проблеми» [41].

Кількість напрямів застосування АІ-технологій з року 
в рік стрімко зростає. Дослідження Стенфордського уні-
верситету США «Artificial  Intelligence Index Report 2021, 
2022» [42, 43], а також аналіз стратегій розвитку АІ в ряді 
держав свідчить про те, що суспільство і уряди країн розу-
міють  важливість  застосування  сучасних  АІ-технологій 
та їх технічного і юридичного регулювання, а також пла-
нують вжити відповідних заходів [44].

Слід зазначити, що окремі держави застосовують інно-
ваційні підходи до регулювання АІ. Так у липні 2022 року 
Державним  секретарем  з  питань  цифрових  технологій, 
культури,  ЗМІ  та  спорту  представлено  парламенту  Спо-
лученого Королівства Великої Британії «Консультаційний 
документ.  Створення  інноваційного  підходу  до  регулю-
вання АІ» [45].

На  виконання  Національної  стратегії  АІ  [46]  пропо-
нується  десятирічний  план  розвитку  та  впровадження 
технологій  АІ  [47,  48]  для  Сполученого  Королівства. 
Хоча  на  сьогодні  у  Великій  Британії  немає  законів,  які 
чітко  регулюють  АІ,  його  застосування  частково  окрес-
люється окремими нормативними вимогами. Наприклад, 
Закон Великобританії про захист даних містить спеціальні 
вимоги щодо «автоматичного прийняття рішень» і глибин-
ної обробки персональних даних [49], яка також охоплює 
обробку  з  метою  розробки  та  навчання  АІ-технологій 
[50]. Деякі регуляторні органи Великобританії розпочали 
вживати  заходи для підтримки відповідального викорис-
тання  АІ.  Ними  здійснено  наступні  заходи.  Управління 
інформаційного  комісара  (ICO)  розробило  та  випустило 
«Посібник  щодо  штучного  інтелекту  та  захисту  даних» 
[51], «Пояснення рішень, прийнятих за допомогою штуч-
ного  інтелекту»  [52],  «Інструментарій  для  захисту  ризи-
ків  штучного  інтелекту  та  захисту  даних»  [53],  «Аудит 
штучного інтелекту, ресурси блогу Framework та AI» [54]. 
Комісія  з  питань  рівності  та  прав  людини  визначила АІ 
як стратегічний пріоритет у своєму Стратегічному плані 
на 2022-2025 рр. і взяла на себе зобов’язання надати вка-
зівки щодо  застосування  Закону  «Про  рівність  до  вико-
ристання нових технологій, таких як АІ, в автоматизова-
ному  прийнятті  рішень»  [55].Агентство  з  регулювання 
лікарських  засобів  і  товарів  для медичного  призначення 
впровадило  програму  зміни  програмного  забезпечення 
та АІ для медичних пристроїв і провело консультації щодо 
можливих  змін  нормативно-правової  бази  [56],  з  метою 
забезпечення високого рівня гарантії безпечного функці-
онування АІ за призначенням. Виконавчий орган з питань 
охорони здоров’я та безпеки у своєму Плані надання нау-
кових і доказових даних на 2020-2023 роки спільно з про-
мисловістю  та  академічними  колами  взяв  зобов’язання 
розвивати  дослідження  з  метою  визначення  чіткого 
розуміння наслідків застосування АІ для здоров’я та без-
пеки у виробничому процесі [57]. У листопаді 2021 року 
Центральним офісом цифрових даних та даних Кабінету 
Міністрів (CDDO) разом із Центром етики даних та інно-
вацій розроблено та опубліковано один  з перших у  світі 
національних стандартів прозорості  алгоритмів,  зміцню-
ючи  таким  чином  довіру  до  використання  та  управлінні 
штучним інтелектом [58]. Центром етики даних та іннова-
цій Великобританії (CDEI) у грудні 2021 року розроблено 

дорожню карту створення провідної екосистеми забезпе-
чення AI  у  Великій  Британії.  Форумом  співробітництва 
в галузі цифрового регулювання  (DRCF)  [59] вивчається 
вплив  алгоритмів АІ  у  цих  галузях  та формуються  про-
позиції  його  регулювання  та  аудиту  [60].  Банком Англії 
та Управлінням з питань фінансової поведінки засновано 
Державно-приватний форум штучного інтелекту (AIPPF) 
для подальшого діалогу щодо інновацій АІ у фінансових 
послугах  між  державним  і  приватним  секторами  [61]. 
У  січні  2022  року Департаментом цифрових  технологій, 
культури, медіа та спорту (DCMS) оголошено про пілот-
ний центр стандартів АІ, з метою збільшення участі Вели-
кобританії  в  розробці  глобальних  технічних  стандартів 
штучного інтелекту.

Інші держави також прискорили процеси регулювання 
АІ.  Так,  Канадою підготовлено «Бета-версію  принципів 
етичного використання штучного інтелекту та технологій 
з розширеними даними в Онтаріо» [62].

Міністерством  науки  і  технологій  («MOST»)  КHР 
запроваджено  Кодекс  етики  штучного  інтелекту  нового 
покоління  [63],  секретаріатом  Технічного  комітету  зі 
стандартизації  національної  інформаційної  безпеки  роз-
роблено  практичний  посібник  зі  стандартів  кібербез-
пеки  – Рекомендації щодо  запобігання  етичним ризикам 
для безпеки АІ (TC260-PG-20211A) [64].

Управлінням із захисту даних Франції (CNIL) видано 
Посібник з відповідності AI і розробника GDPR та інстру-
мент  самооцінки,  що  дозволяє  організаціям  здійсню-
вати оцінку своїх систем штучного інтелекту з огляду на 
вимоги GDPR, [65, 66].

Федеральним  органом  фінансового  нагляду  (Federal 
Financial Supervisory Authority  - BaFin) Німеччини опри-
люднено  документ  «Великі  дані  та  штучний  інтелект» 
в  якому  наведено  ключові  принципи  та  найкращі  прак-
тики використання алгоритмів і АІ в процесах прийняття 
рішень  [67].  Також Федеральним  відомством  з  інформа-
ційної безпеки («BSI») запроваджено документ «На шляху 
до  систем  штучного  інтелекту,  які  можна  перевірити», 
в  якому  розглядаються  поточні  проблеми  та  можливі 
рішення  для  систем  штучного  інтелекту  для  перевірки 
та стандартизації систем штучного інтелекту [68].

Як ми бачимо, нині  регулювання АІ  в  різноманітних 
галузях  набуває  більш  реалістичних  кордонів.  В  той  же 
час застосування АІ в Метавсесвіті, втім, як  і сам Мета-
всесвіт потребує технічного і юридичного регулювання.

Тому  науковці  активізують  розвиток  технічних  стан-
дартів, пов’язаних з Метавсесвітом, створення технічних 
специфікацій  для  функціонування  мультимедійного  вір-
туального простору (терміни, концепції, технічні рамки), 
алгоритмів  забезпечення  взаємодії  між  метавсесвітами 
та державами.

Уряди,  дослідники  та  приватний  сектор  невпинно 
шукають  шляхи  можливої  регуляції  технологій  Метасв-
сетвіту.  На  сьогодні  існує  кілька  недержавних  ініціатив, 
спрямованих на формування регуляторної політики Мета-
всесвіту.

Так  дослідницька  група  ITU-T  16  (мультимедіа)  [69] 
Сектору  стандартизації  електрозв’язку  ITU  (ITU-T),  що 
об’єднує експертів з усього світу для розробки міжнарод-
них стандартів, відомих як Рекомендації ITU-T, розпочала 
роботу із встановлення попередніх стандартів для додат-
ків Метавсесвіту, керованих АІ [70].

Некомерційною організацію Khronos Group (об’єднує 
Adobe, Epic Games, Ikea, Qualcomm, Sony, XR Association 
та SDO The Khronos Group, World Wide Web Consortium 
і Open Geospatial Consortium та інші 150 компаній) [71, 72] 
започатковано  «Metaverse  Standards  Forum  (або  MSF)», 
який  досліджуватиме  відсутності  сумісностей, що  стри-
мують  розвиток Метавсесвіту,  та  координацію  і  приско-
рення  роботи  організацій  з  розробки  стандартів  (SDO) 
Метавсесвіту.
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У червні 2022 року юридичним об’єднанням «Lexing» 
проведено  Всесвітню  конференцію  «Штучний  інтелект 
і  Метавсесвіт:  правові  аспекти  2022».  «Lexing»  –  це 
мережа юристів,  створена  за  ініціативою Алена  Бенсус-
сана  для  задоволення  потреб  міжнародних  клієнтів  або 
транснаціональних корпорацій, шляхом залучення юрис-
тів,  чиї  навички  визнані  у  відповідних  країнах  у  сфері 
передових технологій [73].

Також  світовою  юридичною  спільнотою  створено 
асоціацію юристів «SL Bar Association», мета якої дослі-
дити перетин права та віртуальних світів, формувати нові 
закони  та  доктрини для  вирішення  віртуальних проблем 
[74]. Крім даної асоціації створено і працює низка керів-
них органів і галузевих робочих груп, таких як Open Voice 
Network [75], Interactive Advertising Bureau [76], Center for 
the Governance of AI [77], Entertainment Technology Center 
[78] та інші.

Однак,  заходи стандартизації  або спроби застосувати 
аналогове  право  для  регулювання  відносин  в Метавсес-
віті  не  вирішують  проблем,  які  стрімко  накопичується 
. Це проблеми не тільки цивільно-правові, а й проблеми 
кримінальної відповідальності за правопорушення скоєні 
в Метавсесвіті стосовно його об’єктів чи суб’єктів або із 
застосуванням суб’єктів та об’єктів Метавсесвіту.

Безумовно  концепція  кримінальної  відповідальності 
в кіберпросторі не є абсолютно новою. Достатньо людей 
нині вже усвідомлюють, що поведінка користувачів Інтер-
нету може мати реальні наслідки для життя людей, яких 
це стосується. Останніми роками ми стали свідками появи 
багатьох ініціатив уряду та громадян, спрямованих на те, 
щоб змусити кіберагресорів в повній мірі понести відпо-
відальність [79].

Окремі випадки правопорушень у віртуальних серед-
овищах  ще  й  досі  можливо  регулювати  за  допомогою 
окремих  правових  норм  в  національних  юрисдикціях. 
Свого часу було запропоновано систематизувати питання 
цивільно-правової  застосуванням  положень  Директиви 
Ради  Європи  85/374/ЄЕС  «Про  наближення  законів, 
постанов  та  адміністративних  положень  держав-членів 
щодо  відповідальності  за  неякісну  продукцію».  Тобто, 
АІ  прирівнюється  до  продукції  (наприклад  автомобіля) 
і відповідальність може охоплювати тільки пошкодження, 
які викликані виробничими дефектами об’єктів з АІ, і за 
умови, якщо потерпілий в змозі довести реальний збиток, 
та  причинний  зв’язок  між шкодою  і  дефектом.  Тому  на 
даному  рівні  розвитку  та  застосуванні  АІ  цивільно-пра-
вові відносини доцільно формувати за аналогією автомо-
більного страхування [80], шляхом встановлення або іден-
тифікації  сторін  правовідносин  для  визначення  ступеню 
відповідальності  суб’єктів  (розробників,  володільців, 
користувачів, інших осіб, що постраждали від деструктив-
ного застосування АІ) [81].

Слід звернути увагу, що коли об’єкти чи суб’єкти вза-
ємодіють  у Метавсесвіті,  в  тому  числі  із  застосуванням 
АІ-технологій, виникатимуть ситуації, які прирівнювати-
муться до порушення закону, аналогічно як це відбувалося 
б  в  реальному  світі.  Такі  інциденти  можуть  бути  пору-
шенням деліктного  законодавства  (яке  охоплює цивільні 
позови, такі як недбалість або заподіяння неприємностей) 
[82-85] або кримінального права (включаючи незаконні дії 
та  злочини,  такі  як  напад,  вбивство,  крадіжка  зі  зломом 
або зґвалтування) [86, 87].

Тому якщо аватар володіє можливостями АІ, постійно 
навчатися  у  свого  фізичного  володільця,  то  згодом  ава-
тар  зможе  діяти  самостійно  у  Метавсесвіті.  У  зв’язку 
з цим  існує поширена думка щодо необхідності надання 
аватарам  статусу  юридичної  особи  в  Метавсесвіті.  Цю 
правосуб’єктність можна надати через процес реєстрації, 
при цьому кожна фізична особа має право лише на один 
аватар у цьому децентралізованому та безмежному Мета-
всесвіті [88].

Водночас зауважимо, що у разі коли відбувається поєд-
нання розробки штучного інтелекту з Метавсесвітом, ситу-
ація стає надто складною. Отже, якщо аватари врешті-решт 
стануть  здатними  до  «машинного  навчання»  і  зможуть 
виконувати  повсякденні  завдання  без  втручання  людини, 
в такому випадку буде доцільно надавати аватарам у Мета-
всесвіті права та обов’язки, які б мала людина [89].

Оскільки  Метавсесвіт  стає  все  більш  розвиненим, 
а  питання юрисдикції,  пов’язані  з  місцем  розташування 
аватара  для  визначення  відповідного  форуму  з  метою 
вирішення  потенційних  суперечок,  стають  незрозумі-
лими, можливо, для вирішення цих питань буде доцільно 
сформувати міжнародне право Метавсесвіту [11, 90].

З  огляду  на  викладене  можемо  констатувати, що  тех-
нічне, етичне і правове регулювання застосування АІ у різ-
них  сферах  життєдіяльності  людини  стає  невідворотнім 
процесом, що  одночасно  централізовано  та  децентралізо-
вано формує базовий комплект стандартів, норм та правил 
у  сфері  АІ.  Разом  з  тим,  розвиток Метавсесвіту  відбува-
ється набагато стрімкіше ніж створюється його регуляція. 
Також варто враховувати те, що це стосується, в тому числі, 
і  застосування  технологій  блокчейну  та  АІ  в  Метавсес-
віті. На  даному  етапі  розвитку  та  становлення Метавсес-
віт є корпоративним і, відповідно, на віртуальних теренах 
переважають корпоративні правила та норми, а контроль, 
попередження і стримання загроз вчинення правопорушень 
покладається  на  внутрішні  можливості  корпорації  Мета-
всесвіту. Однак, збільшується число прецедентів коли пра-
вопорушення, вчинені в цифровому просторі, стають під-
ставою судових процесів в звичайній реальності.

Тобто, це означає, що необхідно щонайшвидше сформу-
лювати  типові  (загальноприйняті)  правила  функціонування 
Метавсесвіту та застосування технологій ідентифікації, блок-
чейну та АІ в структурах Метавсесвіту. Серед першочергових 
завдань для правового і технічного регулювання можна виді-
лити вирішення проблем: створення електронної юрисдикції; 
авторського права на контент, створений людиною та/або АІ; 
глибоких фейків; прозорості ID користувачів, тобто гаранто-
ваної  ідентифікації суб’єкта людини або АІ; добросовісного 
використання  АІ  та  ML;  дозволів  на  використання  даних 
блокчейну для навчання моделей АІ; надання дозволу на вико-
ристання ID для навчання моделі АІ; контролю над збиранням 
безпрецедентних обсягів і типів ID, перш за все біоідентифіка-
ційних даних; страхування суб’єктів від деструктивного засто-
сування  алгоритмів АІ;  експорту  та  локалізації  даних  блок-
чейну та прогнозів АІ; захист  ідентифікаційних даних дітей 
та неповнолітніх; обмеження і контролю приватного простору 
в Метавсествіті тощо. 

Висновки і перспективи подальших досліджень 
у даному напрямку.

Розвиток  інформаційно-комунікаційних  технологій 
в світі  стимулював технологічний прорив, який сьогодні 
має  назву Метавсесвіт. Проте,  в  даний час  в Україні,  на 
відміну  від  передових  країн  світу,  технічне,  юридичне 
та етичне регулювання Метавсесвіту, АІ та блокчейну зна-
ходяться  в  стадії  наукової  та  публічної  дискусії,  про що 
детально висвітлено в попередній роботах. Технології АІ 
та  блокчейну,  як  в  різних  сферах життєдіяльності Укра-
їни,  так  і  в Метавсесвіті,  мають  лабораторний  розвиток 
і  впроваджуються  ситуативно.  В  той  же  час  технології 
Метавсесвіту мають  гігантський потенціал для розвитку 
та відновлення України. Зважаючи на перспективу Укра-
їні необхідно терміново розпочати розробку Національної 
стратегії розвитку АІ та Національної стратегічної  ініці-
ативи  стосовно  впровадження  Національного Метавсес-
віту. Також розпочати модернізацію національної правової 
системи,  спрямовану  на  її  швидку  адаптацію щодо  сус-
пільних відносин, які виникли і безперервно створюються 
із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій,  таких  як  технології  Метавсесвіту,  АІ,  блок-
чейну, ML, AR, VR тощо.
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