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У статті обумовлюється важлива роль електронної демократії у підвищенні прозорості 
діяльності органів публічної влади, залучення громадян до прийняття управлінських рішень 
та обговоренні проблем розвитку. 
Розглянуто концепції електронної демократії на прикладі досліджень Й Масуди, 
(демократія участі), М.Хагена (теледемократія, кібердемократія, електронна 
демократизація), С.Кліфта (сценарії розвитку та умови запровадження), Л.Волкова та 
Ф.Крашеніннікова (хмарна демократія). Як спільні риси названих теорій визначено вплив 
технологічних чинників на ступінь розвитку е-демократії. Визначено, що впровадження е-
демократії в Україні бере початок у законодавчому закріпленні доступності інформації про 
діяльність органів публічної влади. Це необхідна умова участі громадян у прийнятті рішень. 
Зроблено акцент на важливості впровадження інституту електронних петицій в Україні, 
як початку нового етапу впровадження е-демократії.  
 
This article is conditioned by the important role of e-democracy for improving the transparency of 
public authorities, citizen participation in decision-making and discussion of development issues. 
We consider the concept of e-democracy as an example of research Masoudi J. (participatory 
democracy) M.Hahen (Teledemocracy, kiberdemokratiya, democratization e) S.Klift (script 
development and the introduction of) L.Volkov and F.Krasheninnikov (cloudy democracy) . How 
common features of these theories the influence of technological factors on the degree of 
development of e-democracy. Determined that the introduction of e-democracy in Ukraine should 
start in the availability of legal strengthening of information about the activities of public 
authorities. This is a necessary condition for the participation of citizens in decision-making. 
Made emphasis on the importance of implementation of electronic petitions Institute in Ukraine, as 
the new phase of e-democracy. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та 

практичними завданнями. 
Інформаційне суспільство характеризується, серед усього іншого, широкими можливостями для 

громадян при розв’язанні проблем розвитку як на місцевому рівні, так і на загальнодержавному. Ці можливості 



забезпечує електронна демократія. Ми можемо окреслити її три основні цілі – підвищення прозорості 
діяльності органів публічної влади, підвищення залучення громадян до прийняття управлінських рішень та 
підвищення обговорення громадянами шляхів розвитку суспільства. На законодавчому рівні визначено загальні 
принципи, які регулюють питання, пов’язані із запровадженням електронного урядування та електронної 
демократії в Україні. Суспільство зацікавлене в таких дослідженнях українських вчених, на основі яких чіткіше 
б окреслилися засади е-демократії. 

Опертя на зарубіжний досвід, цінний теоретичними розвідками й практичними напрацюваннями, дає 
підстави вважати, що е-демократія в Україні набуде конкретних рис, пройшовши етапи розвитку. 

Аналіз останніх публікацій за проблематикою та виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми.  

Розгляд проблем електронної демократії засвідчено в роботах вітчизняних дослідників А. Семенченка, 
С. Дзюби, І. Жиляєва, С. Полумієнка, І. Рубана [1], Н.Грицяк у співпраці з автором цим рядків [2], Ю.Василевич 
[3], Л. Приходько [4], А.Серенка [5], В. Трухманова [6], Л. Малишенко [7] та інших. Зарубіжні дослідження 
представлено зокрема роботами Д. Кедді, К. Вергеса [8], Е. Брека, Ф. Нобла [9]. Відома також ініціатива 
російських дослідників Л. Волкова і Ф. Крашеніннікова [10]. 

Різні підходи до формування основ е-демократії, на думку Л. Малишенко, можна окреслити двома 
формами: шведською, в якій головний акцент робиться на наданні послуг та соціальній складовій, та 
французькою із сильною роллю держави і зосередженням на технічному забезпеченні [7]. Своє бачення в інших 
дослідників - як засадничий приклад е-демократії називається зміна форми і ступеню залучення громадян до 
прийняття управлінських рішень [1], що, в принципі, може розглядатися у межах попереднього підходу. В 
інших наукових розвідках [11] розглядаються шляхи оптимізації моделей е-урядування, вказується на 
необхідність забезпечення державного апарату ефективними засобами прийняття управлінських рішень та 
організації електронної взаємодії влади, громадян і бізнесу.  

Основні принципи е-демократії також окреслено в роботі [2], де серед іншого розглянуто форми та 
моделі цієї технології. Проте в Україні бракує досліджень, які б виявили спільні риси різних концепції е-
демократії. 

Формулювання цілей (мети) дослідження. Визначення основних рис зарубіжних концепцій е-
демократії та спроба виокремити головні ознаки е-демократії в Україні на сучасному етапі.  

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. 
В інформаційному суспільстві одним із механізмів вироблення взаєморозуміння, досягнення спільної 

мети слід вважати електронну демократію. Рада Європи визначає е-демократію як використання ІКТ урядами, 
політичними партіями, громадянами та іншими учасниками політичних процесів на місцях, у регіонах, на 
національному або міжнародному рівнях з метою розширення участі громадян в процесах прийняття 
державних рішень [12]. 

Оскільки  будь-яке суспільство розвивається на основі спільного уявлення про характер блага, то воно 
ж (суспільство) має певні завдання й цілі, певний ресурс для їх реалізації, механізми розподілу й використання 
ресурсу [12]. Вважаємо, що саме феномен електронної демократії, як демократії прямої дії, стає важливим 
чинником цих процесів, адже вона забезпечує діалог, сприяє виробленню спільних рішень і налагодженню 
взаємодії на рівні громадян, а також між громадянами і владою. Запропоновані Й.Масудою базові принципи 
демократії участі слугують гарною ілюстрацією цього. Наведемо їх: 

1. Всі, або принаймні якомога більша кількість соціальних суб’єктів повинні брати участь у прийнятті 
рішень.  

2. Синергія (добровільна участь у вирішенні загальних проблем) і взаємодопомога (готовність 
жертвувати своїми інтересами) як основа вироблення політичних рішень.  

3. Доступність широким масам населення всієї необхідної інформації для обґрунтованого прийняття 
політичних рішень.  

4. Отримана вигода й доходи повинні розподілятися між усіма громадянами.  
5. Рішення політичних питань варто шукати шляхом переконання й досягнення загальної згоди.  
6. Ухвалене рішення повинне реалізовуватися шляхом спільних дій, співробітництва всіх громадян 

[14]. 
Як бачимо, ці принципи можна згрупувати так: спільне прийняття рішень; спільне й добровільне їх 

виконання; справедливий розподіл результатів; належне інформування громадян. Причому ефективність 
втілення останнього (інформування громадян) значною мірою визначає ефективність попередніх принципів.  

Зробимо спробу порівняти наведені принципи із результатами діяльності деяких інших дослідників 
того ж періоду (80-і роки ХХ ст.). Т. Беккер, К. Артертон та С. Слетер здійснюючи експеримент із залучення 
громадян до обговорення рішень міської влади. Для цього вони застосовували наявні на той час технічні 
ресурси - кабельні та супутникові телемережі. Т.Беккер, описуючи нове явище, назвав його "теледемократія". 
Цікаво, що у США по десяти роках  (у 1992 р.) кандидат у президенти Росс Перо пропонував громадянам на 
підставі щотижневих опитувань обирати питання державної політики, які потребують вирішення (за допомогою 
кабельних та супутникових мереж). Це було названо «електронними ратушами».  

Дослідник Річард Холландер у книзі «Відеодемократія» 1985 р.  писав, що нова технологія робить 
можливість прямої демократії справді ймовірною [15]. Елвін Тоффлер зазначає, що з використанням 



комп’ютерів, супутників, телефонів, кабельних технологій, освічені громадяни можуть вперше в історії взяти 
участь у виробленні власних політичних рішень [16]. Фактично він передбачив електронні референдуми. 

Термін «кібердемократія» став наслідком виникнення глобальної мережі. У 1969 р. в США було 
започатковано мережу ARPANET – попередника сучасного Інтернету. Нові технології вплинули на суспільно-
політичні реалії. Демократія як така отримала новий поштовх. Фантаст Вільям Гібсон у своїх творах ужив слова 
«кіберпростір» і "кібердемократія».  

Мартін Хаген, німецький дослідник інформаційного суспільства, дійшов висновку, що до середини 
1980-х стало зрозуміло: кабельне телебачення не призвело до ні кількох форм прямої демократії, ні до більшої 
участі в політичному житті з боку широкої громадськості. "…скептицизм щодо експериментів у галузі 
електронної демократії залишався дуже розповсюдженим. Тим не менш, деякі успішні експерименти з 
кабельним ТБ на основі проектів на місцевому рівні… давали підстави прихильникам теледемократії 
підтримувати більш оптимістичний погляд».  

Розроблена М. Хагеном типологія е-демократії опирається на два чинники: теоретичне розуміння 
демократії і технологічні чинники, які уможливлюють комунікацію [17]. М.Хаген розрізняє такі типи 
(орієнтовані на американську політичну систему): теледемократія, кібердемократія, електронна демократизація 
(передбачає не запровадження прямої демократії, а лише розвиток чинної представницької демократії).  

Теледемократія передбачає такі основні питання:  
- інформаційні технології можуть виробити форми політичної участі; 
- традиційні форми представницької демократії не можуть впоратися з місцевими формами 

демократії і розширенням прав. Це можливо завдяки ІКТ; 
- демократичні ЗМІ необхідні як противага комерціалізації ЗМІ. 
Форми політичної участі: інформування; обговорення; голосування. 
Кібердемократія:  
- формування спільнот у віртуальному й фізичному просторах - основне завдання демократії; 
- інформація стає первинним економічним ресурсом, бізнес і громадяни можуть досягати блага 

через ІКТ; 
- ІКТ уможливлює децентралізовану, самокеровану форму правління, виступаючи проти  

зловживання держави владою (цензура, вторгнення в приватне життя тощо). 
Форми політичної участі: обговорення; політична діяльність. 
Електронна демократизація: 
- ІКТ дозволяють мати доступ до найважливішої інформації уряду. 
- Електронні міські зібрання можуть створити необхідні зв’язки між громадськістю та владою 

для обговорення політичних питань і створити нове почуття спільності серед електорату. 
- за допомоги ІКТ операційні та організаційні витрати можуть знижуватися,  а громадянське 

суспільство посилюватися. 
Форми політичної участі: інформація, обговорення. 
При цьому, як вбачає М.Хаген, кращі форми демократії при теледемократії та кібердемократії – пряма, 

при електронній демократизації – представницька.  
Стівен Кліфт, американський дослідник вважає, що майбутнє е-демократії – насамперед у використанні 

інформаційно-комунікаційних технологій в уже існуючих секторах демократії. Він пропонує схему 
«перехрещення сценаріїв е-демократії», де в залежності від рівня застосування ІКТ та мотивації громадян 
представлені різні результати розвитку е-демократії [18]. Коротко охарактеризувати це можна наступним 
чином.  

У залежності від кількості «е-громадянства» й ІКТ демократичні інституції й громадяни можуть бути 
сильними чи слабкими. Низький рівень демократичних мотивацій громадян і недостатнє застосування ІКТ в 
демократичних процесах спричинює те, що і демократія й громадяни стають слабкими. Цей стан потребує змін 
для досягнення протилежного результату – сильної демократії та сильних громадян.   

Вплив ІКТ на започаткування й розвиток демократії участі, за спостереженнями С.Кліфта, 
засвідчується там, де сформувалися певні умови:   

- є історичне, політичне чи культурне підґрунтя для більш активного громадянського суспільства, де 
відповідно уряд спрощує процедуру участі громадян у політичному житті та процедуру консультування з 
громадськістю;  

- технології спричинили інтерес до розширення участі громадян у політичному процесі за допомогою 
появи нових ЗМІ, щоб зменшити фінансові витрати для використання традиційних медіа для цього та оминути 
наслідки державного контролю за комунікацією, яку забезпечують традиційні ЗМІ; 

- конкурентоспроможні суб’єкти політичної діяльності заохочують виборні інститути державної влади, 
інститути виконавчої влади, політичні партії, групи інтересів та медіа переводити свою діяльність в он-лайн 
[19].  

Л.Волков і Ф.Крашенінніков, зазначають, що ґенеза форм представницької демократії багато в чому 
обумовлена постійною необхідністю долати технологічні обмеження світу. Підходячи до думки, що 
"демократія як реальне народовладдя закінчується там, де виникає держава", автори стверджують, що початки 
демократії – у місцевому самоврядуванні, на рівні під’ їзду, мікрорайону, села тощо [10]. Названі автори 



пишуть, що загалом демократія не потрібна державному апарату. Як висновок вони пропонують ідею "хмарної 
демократії", викладену в трьох позиціях: 

- постійний вимір довіри до представника (зміна системи стимулів і мотивації політика);  
- матричне делегування довіри, (використання кращих рис представницької і прямої демократії для 

вирішення проблем або самостійно, або із залученням інших громадян, або делегуванням власних голосів); 
- примусова чесність (розкриття інформації на кожному наступному рівні більшою мірою, ніж на 

попередньому). 
Концепції М.Хагена та С.Кліфта мають деякі спільні риси.  Це визнання зацікавленості громадянського 

суспільства у вдосконаленні демократичних процедур, залежність рівня демократії від рівня розвитку 
інформаційно-комунікативних технологій, підтвердження ролі ЗМІ у розвитку суспільства. Концепція 
Л.Волкова та Ф.Крашенінікова також визнає залежність рівня демократії від рівня розвитку технологій, але 
відображає ідею електронної демократії з урахуванням російської специфіки (слабкий розвиток громадянського 
суспільства, авторитарний стиль керівництва, партійна однорідність влади тощо).  

Концептуальні підходи до е-демократії в Україні можна прослідкувати на прикладі відповідних 
законодавчих актів, серед яких назвемо наступні: Постанова КМ №3 від 4 січня 2002 р. України "Про Порядок 
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади"; Розпорядження КМ 
України № 386-р від 15.05.2013 р. «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні»; 
Розпорядження КМ  України № 2250-р від 13.12.2010 р. «Про схвалення Концепції розвитку електронного 
урядування в Україні»; Закон "Про доступ до публічної інформації" прийнятий 13 січня 2011 р.; Закон «Про 
внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної 
петиції», прийнятий 2 липня 2015 р.   

Останній із названих актів слугує не підвищенню інформування, як попередні, а підвищенню залучення 
громадян. Ознакою цього Закону (щодо ставлення влади до розвитку демократичних процедур) є те, що його 
прийнято з ініціативи Президента [20]. Проте це не означає відсторонення громадськості від впровадження 
електронної демократії, адже 6 квітня 2015 р. у Києві відбувся круглий стіл і громадське обговорення щодо 
впровадження інституту електронних петицій. З одного боку розглядався президентський законопроект, з 
іншого – законопроект, поданий народними депутатами П.Кишкарем та О.Опанасенком.  

На нашу думку, показовими є ті факти, що перші е-петиції почали з’являтися на сайті Президента вже 
за кілька днів після підписання Указу про введення в дію Закону, а також те, що е-петиції активно 
підтримуються громадянами. Наприклад, за кілька днів набрали необхідні голоси такі петиції: "Законодавчо 
затвердити право громадян України на захист", "Скасування розмитнення і акцизного податку на імпорт авто", 
"Призначити М. Саакашвілі прем'єр-міністром України".  

Спроби громадян взяти участь у прийнятті управлінських рішень за допомогою е-петицій 
спостерігалися й раніше, до врегулювання цього процесу законодавством (що може свідчити про спробу 
самоорганізації українського суспільства). Для прикладу назвемо громадський ресурс onlinepetition.in.ua 
створений у грудні 2009 р. (із необхідністю збору 10 тис. підписів, строк не вказано), а також ініціативу 
Кам’янець-Подільської міської ради "Кам’янецька петиція", створену в червні 2014 р. (із необхідністю 500 
підписів за сто днів). Проте з боку суспільства названі ресурси не стали широко вживаними інструментами 
впливу на прийняття рішення відповідними структурами, до яких апелювали громадяни. Останні дві петиції на 
onlinepetition.in.ua хоча й набрали понад 12 тис. голосів, були актуальні приблизно півтора року тому. Тобто з 
того часу петицій не зафіксовано. А найбільша кількість голосів, поданих за одну із кам’янецьких петицій – 32. 
Як видно, сподівання міської влади при започаткуванні ініціативи були інакшими: "Цей проект покликаний 
дати право кожному жителю міста відкрито розмовляти з владою, отримувати підтримку однодумців та 
втілювати ідею в життя" [21].  

Запровадження інституту е-петицій в Україні на законодавчому рівні – це новий етап розвитку 
електронної демократії, який свідчить про такі тенденції: 

- громадяни вбачають у владі партнера у вирішені проблем розвитку; 
- збільшується довіра суспільства до управлінських рішень, прийнятих за допомогою е-петицій; 
- влада налаштовується на діалог із суспільством також у випадку інших взаємодій; 
- збільшується інтернет-грамотність населення;  
- підвищується громадянська активність раніше індиферентних прошарків суспільства.  
Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Спільні риси концептуальних підходів електронної демократії М.Хагена, С.Кліфта, Л.Волкова і 

Ф.Крашеніннікова полягають насамперед у визнанні впливу технологічних чинників на ступінь розвитку е-
демократії як демократії прямої участі. Технологія хмарної демократії, пропонованої останніми двома 
названими дослідниками, якраз і ґрунтується yf широкому використанні сучасних ІКТ. Як базис для всіх 
концепцій слід визнати тезу Й.Масуди про необхідність доступності суспільству всієї інформації для 
обґрунтованого прийняття рішень. 

Законодавче закріплення доступності інформації для громадян стало початком розвитку е-демократії в 
Україні, а наступний етап розвитку - закон щодо електронних петицій - стосується вже безпосередньо 
залучення громадян. Переконливі висновки про його ефективність робити ще рано, але можна зазначити, що 
фактично українське суспільство отримало один із тих інструментів, про який зарубіжні дослідники писали ще 
три з половиною десятиліття тому, і який вже активно застосовується у багатьох країнах. Досвід застосування 



е-петицій у державному управлінні потребує подальшого вивчення насамперед у таких аспектах:  якою мірою 
е-петиції відображають настрої суспільства щодо певних проблем розвитку; петиції якого рівня (місцевого чи 
загальнодержавного) мають більшу підтримку громадян; якою мірою політики та громадські діячі можуть 
впливати (маніпулювати) за допомогою створення е-петицій на публічну владу. 
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