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ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ТА УМОВИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОГО
ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація. Досліджено особливості запровадження електронної де-
мократії в Україні та її засадні принципи. Обгрунтовано небхдіні пе-
редумови для ефективного запровадження е-демократії в Україні.

В умовах сучасних глобальних процесів становлення грома-
дянського суспільства демократія визнана кращою формою прав-
ління переважною кількістю країн світу, хоча традиційні форми її
здійснення мають значні вади. Саме тому в умовах сьогодення
надзвичайної ваги набуває саме електронна демократія (е-
демократія). Через е-демократію громадяни і бізнес визначають,
які саме послуги і яким чином надаватиме їм держава, установ-
люють взаємну відповідальність у межах взаємодії, формують
образ держави і суспільства та електронного урядування як окре-
мого соціального інституту.

Електронна демократія є предметом обговорень у всіх країнах
світу. Проблема участі громадян в урядових справах не нова для
урядів незалежно від рівня їх розвитку. При розробці нової полі-
тики уряди намагаються залучити громадян та інші зацікавлені
сторони взяти участь у цьому процесі. Окрім традиційних мето-
дів останнім часом використовуються інтерактивні електронні
медіа-засоби для включення більшої кількості учасників. Такі за-
соби розширюють можливості інтерактивного процесу розробки
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державної політики. Відповідний процес формування державної
політики називають «електронною участю» чи «електронною де-
мократією».

Поняття «електронна демократія» розглядають у двох смис-
лах. Говорячи про е-демократію у вузькому розумінні, мають на
увазі застосування інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) для забезпечення (електронного супроводу) прав громадян.
Е-демократія у широкому розумінні передбачає залучення гро-
мади за допомогою сучасних інформаційних технологій до вирі-
шення різноманітних суспільно-політичних завдань.

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні ви-
значає термін «електронна демократія» як форму суспільних від-
носин, за якої громадяни та організації залучаються до державо-
творення та державного управління, а також до місцевого
самоуправління шляхом широкого застосування інформаційно-
комунікаційних технологій [1]. Однією з стратегічних цілей роз-
витку інформаційного суспільства в Україні є розвиток електро-
нної демократії.

Основні принципи електронної демократії зафіксовані в тако-
му важливому міжнародному документі, як Рекомендації Коміте-
ту Міністрів Ради Європи СМ/Rec (2009) з електронної демокра-
тії. У Додатку до них визначені головні напрямки і стандарти в її
розвитку [2]. У короткому викладі вони виглядають так: 1) голо-
вна мета електронної демократії полягає у підтримці демократії і
посилення демократичних інститутів і процесів; 2) вона допов-
нює традиційні процеси і взаємодіє з ними; 3) вона заснована на
демократичних, людських і культурних цінностях суспільства;
4) вона є реалізацією влади в електронній формі і включає нефо-
рмальну політику і неурядових учасників; 5) електронна демок-
ратія реалізує фундаментальні свободи, включаючи свободу ін-
формації і доступ до неї, права людини і меншин; 6) вона
забезпечує розширення політичних дебатів і підвищення якості
прийнятих рішень на всіх рівнях управління; 7) вона може вико-
ристовуватися в різних типах демократії і на різних стадіях демо-
кратичного розвитку.

Цілі і принципи електронної демократії — це прозорість, під-
звітність, відповідальність, залучення, дискусія, інклюзивність,
доступність, участь, субсолідарність, довіра, соціальна згуртова-
ностість.

Як і форми традиційної демократії, електронні форми бувають
прямими та непрямими. Найпростішою непрямою формою елек-
тронної демократії є організація голосування через світову мере-
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жу. Це спосіб, який вимагає лише чисто технічних рішень, таких
як ідентифікація виборця, захищені протоколи даних і моніто-
ринг ходу голосування.

Другою подібною формою є надання громадянам можливості
обговорення рішень міської ради, або ж навіть парламенту. У ра-
мках подібної форми важливу роль відіграє наявність доступу до
Інтернету, оскільки подібні дискусії на практиці стають дуже ак-
тивними та гарячими, а також наявність відповідних технічних
рішень, таких як форуми, блоги та чати.

Наступною формою впровадження непрямих форм електро-
нної демократії є «електронний уряд» (e-government). Ця форма
реалізована в багатьох країнах світу (США, Канаді, Великій Бри-
танії, Естонії та ін.).

Усі існуючі форми так чи так залежать від покриття доступу
до Інтернету населення, а також від того, наскільки уряд країни
дослухається до результатів громадського обговорення та голо-
сування.

Моделі е-демократії розрізняють за функціями та особливос-
тями застосування у різних регіонах світу.

За функціями моделі е-демократії поділяються так:
– перша модель — підтримка інформаційними технологіями

прямої демократії;
– друга модель — підтримка технологіями громад;
– третя модель — застосування технологій для оцінки громад-

ської думки;
– четверта модель — використання технологій для обміркова-

ного обговорення політичних реалій [3].
За особливостями застосування розрізняють такі моделі:
– американська модель е-урядування. Діє у США і Канаді. Пе-

редбачає: спрощення і здешевлення контактів суспільства із ор-
ганами влади; налагодження прямого спілкування з державними
структурами;

– європейська модель (Західна, Центральна, Східна Європа).
Характерні риси — функціонування в умовах дії наддержавних
структур: Європарламенту, Єврокомісії, Європейського суду.
Обов’язковість виконання рішень цих інституцій країнами –чле-
нами ЄС накладає свій відбиток на е-урядування, який полягає у
вирівнюванні умов і координації роботи органів влади;

– азіатська модель втілюється в життя, спираючись на особли-
вості управління в країнах Сходу — сувора ієрархія, дотримання
корпоративних правил комунікативної поведінки. Ця модель, що
запроваджена у Південній Кореї, відзначається, наприклад, ши-
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роким доступом населення до інформаційних ресурсів, а також
запровадженням ІКТ у галузях освіти та культури [4].

До числа переваг е-демократії слід віднести:
- істотне зниження витрат на здійснення демократичних про-

цедур;
- зниження витрат на інтерактивні форми взаємодії з громадя-

нами, що дозволяє органам державної влади більш повно врахо-
вувати думки різних соціальних груп при прийнятті рішень;

- залучення громадян до прийняття рішень на більш ранніх
стадіях і в тіснішій формі;

- залучення суспільних груп громадян з обмеженими можли-
востями, яким складно забезпечувати свої громадські права за
«традиційними» формами демократичної участі;

- зміцнення довіри громадян до держави за рахунок іміджевих
функцій нових комунікаційних каналів, створення у громадян
ілюзії участі в прийнятті рішень [5].

Для ефективного запровадження е-демократії в Україні необ-
хідні такі умови:

- активне надання всеосяжної, збалансованої та об’єктивної
інформації, покликаної допомогти громадськості чіткіше розумі-
ти проблеми, альтернативи, можливості та/або рішення демокра-
тичних проблем, що тісно пов’язане зі свободою інформації та
свободою слова;

- широке розуміння громадянства, що охоплює особи і групи
осіб, які постійно проживають і інтегровані в політичну реаль-
ність, незалежно від національності;

- розширення громадської участі шляхом більшого залучення
громадян і груп громадян, корпорацій, об’єднань і некомерційних
організацій у громадські справи, щоб вони могли впливати і по-
кращувати якість і прийнятність результатів демократичних про-
цесів;

- надання повноважень, зокрема, з підтримки громадських
прав і надання ресурсів для участі в демократичних процесах;

- забезпечення включення — політичного та технологічного
озброєння громадян незалежно від віку, статі, освіти, соціально-
економічного стану, мови, особливих потреб і місця проживання;
таке включення вимагає е-компетентності людини у користуван-
ні електронними інструментами (знання, електронні навички,
електронна готовність), наявних і доступних інструментів і поєд-
нання електронних і неелектронних підходів;

- проведення дискусій, зокрема, дебатів на рівних, де люди
публічно обговорюють, схвалюють і критикують точки зору один
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одного в ході змістовного, ввічливого обговорення питання та дії,
необхідні для вирішення цього питання.
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