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CURRENT INFORMATIONAL AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
AND THEIR POTENTIAL INFLUENCE ON INTERACTION OF THE STATE
AND CIVIL SOCIETY IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

У статті здійснено грунтовний аналіз громадянського суспільства в сучасній Україні як структур-

ної складової взаємодії держави та громадянського суспільства в умовах децентралізації. З'ясо-

вано, що оголошена та впроваджувана реформа децентралізації влади в Україні спрямована на по-

силення механізмів взаємодії держави і громадянського суспільства. У свою чергу, це повинно ста-

ти міцним підгрунтям для розбудови демократії на локальному та загальнонаціональному рівнях. У

сучасних умовах становлення інформаційного суспільства, бурхливого розвитку та запровадження

інформаційних технологій, у тому числі і в процесі реалізації взаємодії держави і громадянського

суспільства, визначаються модерні механізми функціонування такої взаємодії, навіть формується

особливий вимір останньої — віртуальний.

Відповідно до поставленої дослідницької мети розкрито теоретико-методологічний зміст сучас-

них інформаційно-комунікаційних технологій у процесі взаємодії держави і громадянського сусп-

ільства в умовах децентралізації, ідентифіковано, що нові інформаційні технології надали мож-
ливість науковцям розширити перелік так званою віртуальною децентралізацією, суть якої полягає

у використанні Інтернету для створення інформації та надання доступу населенню та бізнесу до

різноманітних послуг, визначено та проаналізовано соціальні мережі, які є розгалуженою систе-

мою горизонтальних соціальних контактів, зв'язків, взаємодій між членами суспільства, над якою

надбудовуються інформаційні зв'язки індивіда чи групи індивідів з власним соціальним світом та

іншими соціальними світами.

The article provides a thorough analysis of civil society in modern Ukraine as a structural component of

the interaction of the state and civil society in the conditions of decentralization. It is revealed that the

announced and implemented reform of the decentralization of power in Ukraine is aimed at strengthening

the mechanisms of interaction between the state and civil society. In turn, this should be a solid ground

for building democracy at the local and national levels. In modern conditions of the formation of the
information society, the rapid development and introduction of information technologies, including in

the process of implementing the interaction of state and civil society, the modern mechanisms of

functioning of such interaction are determined, even the special dimension of the latter is formed — virtual.

On the one hand, it forms the latest means of establishing effective communication between the state

and civil society, and on the other, it enhances the possibilities of manipulative influence on it. The events

of EuroMaydan, the information war against Ukraine significantly strengthened the participation of civil

society in decision-making by state authorities, including the promotion of the opportunities of information

and communication technologies, which were the basis of various types of Internet participation.

According to the research goal, the theoretical and methodological content of modern information

and communication technologies in the process of interaction of the state and civil society in the conditions

of decentralization is revealed, it was identified that new information technologies gave scientists the

opportunity to expand the list of so-called virtual decentralization, the essence of which is to use the
Internet to create information and providing access to services and social services to the population and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Інформаційні технології дуже швидко перетворили-
ся на життєво важливий стимул розвитку не тільки світо-
вої економіки, а й інших сфер людської діяльності. На
сьогодні практично неможливо знайти сферу, в якій не
використовуються інформаційні технології. Сучасне
суспільство просто переповнене потоками інформації,
які безсумнівно потребують обробки.

Оголошена та впроваджувана реформа децентра-
лізації влади в Україні спрямована на посилення ме-
ханізмів взаємодії держави і громадянського суспіль-
ства. У свою чергу, це повинно стати міцним підгрунтям
для розбудови демократії на локальному та загально-
національному рівнях. У сучасних умовах становлення
інформаційного суспільства, бурхливого розвитку та
запровадження інформаційних технологій, у тому числі
і в процесі реалізації взаємодії держави і громадянсь-
кого суспільства, визначаються модерні механізми фун-
кціонування такої взаємодії, навіть формується особ-
ливий вимір останньої — віртуальний. З одного боку,
це утворює новітні засоби налагодження ефективної
комунікації між державою та громадянським суспіль-
ством, а з іншого — підсилює можливості маніпулятив-
ного впливу на нього. Події Євромайдану, інформацій-
на війна проти України значним чином посилили участь
громадянського суспільства на прийняття рішення орга-
нами державної влади, у тому числі, сприяли можливості
інформаційно-комунікаційних технологій (далі — ІКТ),
що покладені в основу різних видів інтернет — участі.

Такий контекст актуалізації цієї проблематики зу-
мовлює наукову розвідку в напрямі пошуку методології
оцінки ефективності поширення сучасних інформацій-
но-комунікаційних технологій в процес взаємодії дер-
жави і громадянського суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Науковими дослідженнями різноманітних аспектів
інформаційно-комінакаційних технологій в процес взає-
модії держави і громадянського суспільства, займали-
ся вчені М. Дітковська, Н. Драгомирецька, В. Різун та
ін. Роль інформації у процесі прийняття державно-
управлінських рішень досліджували вчені: П. Клімушин,
О. Крюков, Ю. Машкаров, І. Почепцов, О. Радченко,
С. Чукут та ін. Незважаючи на вагомі здобутки, дослід-
ження інформаційно-комунікаційних технологій на про-

businesses, social networks are identified and analyzed, such as represent a complex system of horizontal

social contacts, connections, interactions between members of society over which the superposed

information links individual or group of individuals with their own social world and other social worlds.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, взаємодія держави і громадянського суспільства, де-
централізація, інформаційне суспільство, соціальні мережі, Інтернет-технології, краудфандінг, краудсорсинг,
механізм консультативної взаємодії.
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society, social networks, Internet technologies, crowdfunding, crowdsourcing, mechanism of advisory interaction.

цес взаємодії держави і громадянського суспільства, що
стала можливою за умов інформаційної революції на
процес комунікації між владою та громадськістю ще
далеко не завершився.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є необхідність здійснення грунтовно-

го аналізу інформаційно-комунікаційних технологій в
процесі взаємодії держави і громадянського суспільства
в умовах децентралізації. Досягнення зазначеної мети
зумовлює вирішення таких дослідницьких завдань: роз-
крити теоретико-методологічний зміст сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій в процесі взаємодії
держави і громадянського суспільства в умовах децен-
тралізації, ідентифікувати, що нові інформаційні техно-
логії надали можливість науковцям розширити перелік
так званою віртуальною децентралізацією, суть якої
полягає у використанні Інтернету для створення інфор-
мації та надання доступу населенню та бізнесу до різно-
манітних послуг, визначити та проаналізувати соціальні
мережі, які являють собою розгалужену систему гори-
зонтальних соціальних контактів, зв'язків, взаємодій
між членами суспільства, над якою надбудовуються
інформаційні зв'язки індивіда чи групи індивідів з влас-
ним соціальним світом та іншими соціальними світами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Нові інформаційні технології надали можливість на-
уковцям розширити перелік комунікаційних технологій
так званою віртуальною децентралізацією, суть якої по-
лягає у використанні Інтернету для створення інформації
та надання доступу населенню та бізнесу до різноманіт-
них послуг. Як свідчать дослідження, віртуальна децент-
ралізація є ефективнішим інструментом контролю ко-
рупції та тіньової економіки за інші типи децентралізації.
Надання державних послуг на основі Інтернету може бути
значно дешевшим, дуже швидко пристосовуватися до
змін (зростання масштабу пропозиції послуг), а також
мати більшу географічну досяжність [10, с. 23].

Cеред безлічі варіантів комунікаційних технологій
безперечним лідером за останні роки став Інтернет. Він
є важливим елементом інформаційної інфраструктури
світової спільноти. Темпи його поширення мають "ви-
буховий характер", на українському ринку загальнодо-
ступних телекомунікаційних мереж він витісняє всіх кон-
курентів. Міжнародна комп'ютерна мережа Інтернет
сьогодні являє собою демократичну і швидко зростаю-
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чу систему доступу до електорату. З точки зору захід-
них і деяких вітчизняних експертів, він цілком реально
стане в найближчі роки основним засобом забезпечен-
ня відкритості влади для широкої публіки [5, с. 359].

Інформаційно-мережеве суспільство у максимально
розширеному обсязі включає біоценозні та біосферні про-
цеси, пов'язані з розвитком соціуму (оскільки інформаційні
процеси відбуваються не лише в комп'ютерних технічних
системах, але й у фізичних та біологічних природних сис-
темах як базових, над якими надбудовуються соціальні
системи), мережі технічних інфраструктур, що забезпечу-
ють його функціонування (мережі виробництва, торгівлі,
банківських послуг тощо). Мережі, що пов'язані зі
здійсненням людиною впливу на суспільні процеси, є соц-
іальними мережами. Вони є розгалуженою системою го-
ризонтальних соціальних контактів, зв'язків, взаємодій між
членами суспільства, над якою надбудовуються інфор-
маційні зв'язки індивіда чи групи індивідів з власним соц-
іальним світом та іншими соціальними світами [6, с. 167].

У ХХІ ст. соціальні мережі функціонують через
Інтернет, що дає змогу вступити в діалог (або полілог)
не лише з людиною віч-на-віч, а й з дистанційно відда-
леними особами, у тому числі і в режимі реального часу.
Така інтенсифікація спілкування та взаємодії надає ме-
режам можливість каталізувати процеси власної само-
організації, консолідації та мобілізації, шукати консен-
сус з приводу розв'язання гострих суспільних проблем.

Однією з форм самодіяльності громадян є т. з. "гро-
мадське фінансування" (краудфандінг) — масове зби-
рання через мережу коштів на місцевий високотехно-
логічний виробничий проект, який уже пройшов мере-
жевий маркетинг і набрав достатню кількість голосів
споживачів. Передумовою таких краудфандінгових
рішень є такий розвиток технологій, коли з'являється
можливість створення малих і не дуже вартісних висо-
котехнологічних підприємств. Особи, що запропонува-
ли ідею проекту та вдосконалили його в інформаційно-
мережевій дискусії та/або вклали в нього кошти, отри-
мують бажані товари та певний відсоток прибутку від їх
реалізації. За допомогою інформаційних мереж вини-
кає можливість публічного електронного моніторингу
стану довкілля на тій чи іншій території, виявлення еко-
логічних порушень, організації колективних звернень з
цього приводу до управлінських органів та органів пра-
вопорядку. Використання громадянським суспільством
інформаційних мереж створює публічний електронний
моніторинг стану довкілля на тій чи іншій території, до
результатів якого має доступ кожний громадянин. Ме-
тодом крудфандінгу можна як домагатися усунення з
посади чиновників, які не реагують на колективні звер-
нення, так і організовувати бойкоти товарів тих корпо-
рацій, які не виконують екологічних стандартів.

Інформаційно-мережеве середовище є досить сприят-
ливим для розв'язання гуманітарних проблем, оскільки
кожна особа може обрати предмет спілкування та/або
взаємодії та відповідне коло осіб, долучатися до обго-
ворень або виходити з них за власним рішенням.

Громадянське суспільство як інтернет — співтовари-
ство за посередництва інформаційних мереж може реа-
лізувати різноманітні проекти: виробничі, гуманітарні,
бізнесові, перепідготовки кадрів, освітні, місцевої та гло-
бальної політики, контролю за держапаратом, місцево-

го благоустрою та екології, організації відпочинку тощо.
Внаслідок технологічних інновацій певні сектори вироб-
ництва отримують можливість перейти від великого до
малого і середнього бізнесу, а розвиток самоуправління
громад зменшує кількість управлінських функцій держа-
ви — все це приводить до зростання ролі громадянсько-
го суспільства, об'єднаного інформаційними мережами.
Це також стимулює розгортання творчості у найрізнома-
нітніших сферах життя людей. Реалізуючи кожний із пе-
рерахованих різновидів проектів, інформаційні мережі
забезпечують для їх учасників надійний зворотний зв'я-
зок, котрий сприяє їх самоорганізації у солідарну групу,
збагаченню їхнього самоорганізаційного досвіду, розу-
мінню функції мереж як прискорювача взаємодії та гро-
мадянської співтворчості [6, с. 169—170].

Інструментом консультативної моделі і-демократії
є краудсорсинг. На сьогодні він активно розвивається в
якості моделі для вирішення будь-якого виду проблем і
завдань, що стоять як перед державою, так і суспіль-
ством загалом. У рамках парадигми краудсорсингу
рішення задачі передають розподіленій і дуже численній
групі людей, за допомогою чого вартість і час досяг-
нення результату радикально знижено. Краудсорсинг —
це мобілізація ресурсів людей за допомогою інформа-
ційних технологій з метою вирішення завдань, що сто-
ять перед бізнесом, державою й суспільством загалом.
Існує багато способів його застосування, які розрізня-
ють як за тематикою і видом одержуваного результату,
так і за категорією залучення люди. Голосування як вид
краудсорсингу найчастіше є складовою частиною інших
типів, зокрема створення контенту.

Пошук рішення — тип краудсорсингу, що є одним
із найбільш інтелектуально ємних і наповнених. Це по-
в'язано з тим, що сюди зараховують величезну кількість
платформ, які закривають будь-які питання, пов'язані з
аналізом інформації та пошуком рішення. Це можуть
бути як складні наукові завдання, на яких спеціалізу-
ються ресурси "Kaggle", "CrowdFlower", "InnoCentive",
"Academy of Ideas" і безліч інших, так і доутилітарні
приватні завдання, наприклад: пошук оптимального туру
з покупкою авіаквитків, екскурсій, локального трансфе-
ру і т.д. Вирішенням таких завдань займається ресурс
"Flightfox", а також платформа "DARJEELIN". Повно-
правним представником цього типу є платформи, оріє-
нтовані на збір ідей, їхнє структурування, обговорення
та вибір найбільш оптимального рішення для компанії.
У західній термінології ці процеси мають назву "відкриті
інновації" (англ. open innovation). Одним із представ-
ників когорти платформ, що відповідають за нішу
відкритих інновації, є британська компанія "Wazoku".
До цього типу також зараховують платформи, що за-
кривають нішу мікрозадач: коли від замовника надхо-
дить завдання, воно автоматично розбивається на
безліч дрібних завдань, кожне з яких передається для
вирішення. Найчастіше ці завдання створюють без зас-
тосування механізмів конкурсу. Кожен виконавець от-
римує завдання і виконує його за певну винагороду,
заздалегідь визначену. Сила цього методу грунтується
на наявності дуже великої бази виконавців, які в
мінімальні терміни втілюють завдання в життя. Одним
із яскравих представників такого підходу є платформа
"Amazon Mechanical Turk" (MTurk).
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Основою формування та використання діалогових
форм політичної участі є принцип відкритого партнерства
влади й громадян, у якому вони є рівними суб'єктами відно-
син. Кожен із суб'єктів діалогу володіє певними ресурса-
ми, які підтверджують їх суб'єктність та визначають потен-
ціал участі в ньому. Зокрема інституційні суб'єкти володі-
ють системою особливої політичної інфраструктури; гро-
мадяни — правом делегувати повноваження щодо ухва-
лення політичних рішень та низкою конвенційних та не-
конвенційних засобів тиску на владу; громадські органі-
зації, інститут політичної експертизи та ЗМІ — можливос-
тями забезпечувати інформаційний обмін між першими
двома суб'єктами діалогу, акумулювати й транслювати
інтереси громадян до поля політичного дискурсу. Масш-
таб і характер поширення демократії участі залежить від
того, як функціонує система "держава — громадянське
суспільство", оскільки тільки останнє спроможне сформу-
вати орієнтації на використання громадянами діалогових
форм політичної участі [1, с. 76].

Одним із дієвим механізмів взаємодії держави з гро-
мадянським суспільством, що забезпечує підвищення
довіри суспільства до рішень і дій влади, є механізм кон-
сультативної взаємодії [3]. Зміст цього механізму, при-
значеного для здійснення проблемно-орієнтованих взає-
модій, полягає в тому, що органи державної влади для
взаємних консультацій і обговорень залучають представ-
ників професійних спільнот й авторитетних фахівців не-
державного сектора, тобто громадських організацій. Для
реалізації такого механізму при органах влади створю-
ються постійні або тимчасові громадські консультатив-
но-експертні ради або комісії, спеціалізовані з найваж-
ливіших проблемних напрямів діяльності в зоні відпові-
дальності цих органів. Такі консультативні структури
формуються, як правило, на тристоронній основі з відпо-
відальних посадових осіб органів влади, представників
недержавних професійних об'єднань і наукових органі-
зацій та авторитетних фахівців-експертів.

Робота консультативного механізму взаємодії може
надавати позитивний вплив на процес досягнення взає-
морозуміння й партнерських відносин між державною
владою і громадянським суспільством у вирішенні навіть
складних для загального розуміння професійно-орієн-
тованих проблем тільки за умови, що така робота є
відкритою та інформаційно прозорою для суспільства, її
результати об'єктивно публічно освітлюються [4, c. 76].

Поширення сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій в процес взаємодії держави і громадянсько-
го суспільства в умовах децентралізації передбачає елек-
тронну участь громадян у державних справах, а саме че-
рез три ключових елементи. По-перше, інформація —
розміщення на веб-сайтах органів влади інформації, що
становить ключовий інтерес для суспільства. По-друге,
е-консультації — механізми та інструменти он-лайново-
го обговорення суспільно значущих проблем на сайтах
органів влади. По-третє, е-прийняття рішень — врахуван-
ня он-лайнового внеску громадян у процес прийняття
рішень, надання постійного зворотного зв'язку.

Для ефективного застосування досягнень консуль-
тативної моделі інформаційної демократії доцільно
ширше використовувати один із найпотужніших інстру-
ментів взаємодії між державою та громадянським сус-
пільство — е-консультації. Якщо раніше, за відсутності

можливостей інтерактивного діалогу між владою та гро-
мадськістю, для цього вимагались незрівнянно більші
людські й фінансові ресурси, сьогодні завдячуючи су-
часним інформаційно-комунікаційним технологіям, про-
цес громадських консультацій не так важко організува-
ти й підтримувати. Водночас такими ж проблемними
залишаються питання визначення відповідного контек-
сту консультацій та їх впровадження в управлінські про-
цеси на всіх етапах, під час визначення напрямів, поста-
новки завдань, прийняття та впровадження рішень.

Слід зважати на досвід, поширений у Європейсько-
му Союзі, Канаді, Австралії, Новій Зеландії. Це тради-
ційна практика консультацій шляхом оприлюднення
проектів регуляторних актів, які відповідно до мети кон-
сультацій мають назви "білий" чи "зелений" документи.
У першому виді документів ("білі") окреслено політичні
(стратегічні) наміри уряду або пропозиції до впровад-
ження цих намірів. "Зелені" дискусійні документи, у яких
запропоновано запитання та альтернативні варіанти
відповідей (з інструкціями щодо участі в консультаціях)
для цільових груп, які визначають організатори опиту-
вання, як правило — уряд. У цих країнах традиційна
практика консультацій була ефективно поширена на
віртуальне середовище у формі електронної взаємодії
державних органів і громади ("Консультації для ка-
надців"; "Візьми участь" у Новій Зеландії; "Е-демокра-
тичні консультації" у Великій Британії).

Он-лайнові консультації з цільовими групами не по-
винні бути широко публічними для досягнення ефекту
чи користі. Суттєві можливості існують для представ-
ницьких груп, що діють від імені більш широких кіл гро-
мадськості. Відомі варіанти консультацій з цільовими
групами можуть передбачати створення он-лайнових
"громадянських журі" або втілення он-лайнових компо-
нентів у діяльність існуючих у реальному житті журі. Інте-
рактивними можливостями для консультацій є [8] он-
лайнові опитування та дослідження: швидкі й зручні,
зазвичай ненаукові, є найбільш поширеним вступом для
політичної взаємодії он-лайн.

Наступним потенційно корисним засобом покращен-
ня участі громадян у процесі впливу на формування полі-
тики є електронні петиції (е-петиції). Як правило, для зас-
тосування цього засобу використовують Інтернет, завдя-
чуючи якому громадськість і зацікавлені групи можуть
ініціювати колективне звернення, зібрати групу прихиль-
ників, які згодні підтримати його своїми підписами та на-
правити до відповідного державного органу або на ад-
ресу уряду. Така форма комунікації між громадськістю
й владою, у якій ставляться колективні вимоги до уряду,
як правило має політичне забарвлення та викликає пев-
ний соціальний резонанс. Варто зазначити, що петиції
можна розглядати як певну форму колективного вира-
ження волі і впливу на інших суб'єктів суспільних відно-
син (наприклад, на політичних лідерів, державні устано-
ви та громадські організації), здатною виконувати функ-
цію регулювання (англ. softтlaw), лобіювання, просуван-
ня ідей та інтересів. Потенціал такого виду публічного
(саме публічного, а не державного) регулювання потре-
бує окремого грунтовного дослідження.

Oн-лайнові петиції/звернення. У багатьох країнах
громадяни мають юридичне право звертатися до свого
уряду та парламенту з петиціями. Хоча в Інтернеті бага-
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то сайтів, що дозволяють громадянам розміщувати свої
петиції, деякі органи влади, як наприклад, Шотландії та
Квінсленда (Австралія) спромоглися адаптувати це юри-
дичне право до он-лайнового світу. Автентифікація є
серйозною проблемою для офіційних петицій, що по-
в'язані з урядовим та парламентським процесом.
Замість того, щоб автентифікувати ідентичність кожної
особи, що поставила свій підпис в он-лайн, пропонують
автентифікувати всю петицію загалом, шляхом верифі-
кації наявності відповідної кількості людей, що вима-
гається для надання петиції чинності (перевіривши те-
лефонні номери та адреси осіб, які підписались, для
визначення достатньої кількості підписів від реальних
осіб; шляхом контактування із заявниками для усунен-
ня спроб шахрайства). Попри те, що е-петиції є чи не
найсучаснішою технікою консультативної моделі інфо-
демократії, на практиці можуть виникати труднощі юри-
дичного характеру, насамперед у процедурі збирання
підписів. Особливо в Україні, де електронні підписи, а з
ними й процедура автентифікації, ще не стали звичай-
ними атрибутами суспільного життя (такою є переваж-
на кількість країн світу). Щоб підтвердити правдивість
волевиявлення учасників е-петицій необхідні "тра-
диційні" засоби верифікації (шляхом безпосереднього
контакту із заявниками, перевірки адресних даних за
допомогою довідкових служб тощо), що можуть засто-
совуватись у партнерстві з громадянським і приватним
секторами [2, c. 114—115].

Відкриті звернення в он-лайн. Якщо громадські слухан-
ня он-лайн — переведення реальних слухань в он-лайн се-
редовище, сприйняття відкритих звернень (політичних заяв)
в он-лайні є першим кроком у напрямі інтеграції он-лайно-
вої інтерактивності в традиційний процес слухань. Це може
спрацьовувати в двох напрямах: люди з віддалених місць
можуть подавати інформаційні матеріали перед, під час чи
після слухань для включення до стенограми слухань й у зво-
ротному напрямку; люди, що беруть участь у слуханнях,
можуть поширювати електронні копії своїх презентацій та
заяв для поширення в реальному часі в он-лайн.

Е-прийняття рішень. При прямій демократії участь гро-
мадян у процесі прийняття рішень, як правило, обмежуєть-
ся здійсненням голосування. Сучасні інформаційно-кому-
нікаційні технології дозволяють брати активну участь у про-
цесі обговорення потреб місцевих громад та внесення про-
позицій, на основі яких прийматиметься рішення. Одним
із аспектів консультативної моделі є залучення громадян
до прийняття важливих стратегічних рішень із питань дер-
жавного та регіонального розвитку шляхом можливості
обговорення рішень міської ради, парламенту за посеред-
ництвом форумів, блогів та чатів. Так, у грудні 1997 р. у Ве-
ликій Британії було запущено проект "UKCOD" [7], що став
кращим прикладом світового партнерства за участю на-
ціонального уряду, який в он-лайні надавав консультації
для Кабінету Міністрів. Думка громадян сайту дозволяє
забезпечити громадський уряд із зворотним зв'язком про-
позиціями щодо свободи інформації. На нашу думку, цей
проект мав сильний вплив на розвиток і-демократії в інших
країнах Європи.

Одним із механізмів участі громадськості в прийнятті
рішень є е-нормотворення (англ. е-rulemaking), яке доз-
воляє громадянам впливати на процес ухвалення норма-
тивно-правових актів. У цьому інструменті е-врядування

поєднано ключові елементи демократичного впливу на
процес прийняття рішень, що притаманні е-консультаці-
ям та е-голосуванню. Завдання, які виконує механізм е-
нормотворення в рамках процесуальної моделі, такі:

— посилення демократичної легітимності, яке мож-
на досягнути через: 1) кращого розуміння громадські-
стю процесу нормотворення; 2) збільшення якості та
кількості коментарів громадськості в процесі нормот-
ворення; 3) додавання більшої інтерактивності процесу
надсилання коментарів і покращення його широкого
обговорення; 4) збільшення можливостей більш демок-
ратичних підконтрольних інституцій, таких як Конгрес
чи Президент, для нагляду за регуляторним процесом;

— вдосконалення рішень, що приймаються з точки
зору оцінки впливу регуляторного акту на розв'язання
проблем і покращення фінансової ефективності регу-
ляторної політики;

— зменшення адміністративних витрат. Використан-
ня ІКТ у регуляторному процесі дозволяє більш ефек-
тивно обробляти документи та поширювати їх між осо-
бами та інституціями, що беруть у ньому участь;

— посилення рівня дотримання встановлених правил.
Вимогою для належного виконання встановлених правил
є їх чітке й однозначне розуміння. Вирішення цієї мети
можна досягнути як збільшеною доступністю роз'яснень,
коментарів у он-лайні, так і можливістю отримання більш
докладних інструкцій для дотримання правил [9].

Інформаційно-комунікаційні технології прогресив-
но сприяють поширенню інформації, обговоренню полі-
тичних питань, широкій демократичній участі окремих
осіб та груп, більшій прозорості та підзвітності демок-
ратичних інститутів і процесів, залучають громадян у
способи, які приносять користь демократії і суспільству
тому "апетити" та очікування громадян щодо того, що
має бути їм забезпечено в контексті можливостей на
участь в управлінні державними справами, змінюються
під впливом, зокрема, розвитку технологій. При цьому
важливо пам'ятати, що для е-демократії первинною є
демократія, а не електронний компонент, натомість
сутність е-врядування — у використанні ІКТ в оптимі-
зації взаємодії центральних органів виконавчої влади
та наданні адміністративних послуг споживачам. Однак
використання ІКТ недостатньо для того, щоб оптимізу-
вати наявні механізми участі громадян в управлінні дер-
жавними справами. Це означає, що недостатньо обме-
житись тим, щоб урегулювати е-демократію шляхом
закріплення на рівні законодавства принципу техноло-
гічної нейтральності при реалізації прав громадян на
участь в управлінні державними справами з відповідни-
ми державними гарантіями забезпечення цього. На-
томість потрібно переглянути перелік передбачених за-
конодавством механізмів на участь в управлінні держав-
ними справами та розширити його, додавши максимум
користі, оперативності та достовірності з допомогою
розвинених сучасних технологій.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, оскільки проблема е-участі є наріжним каме-
нем інформаційної демократії, взаємодія між владою
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та громадськістю — важливий показник демократич-
ності та легітимності врядування. Ця парадигма спи-
рається на розуміння процесу управління як комунікації,
вектори якої спрямовані не лише на внутрішньо систем-
ну організацію процесу впорядкування діяльності дер-
жавного апарату та регулятивного впливу на діяльність
суб'єктів недержавного сектору, але й на горизонталь-
не поширення інформації, що перетинає кордони влад-
ної компетенції державних органів та спонукає до кон-
такту з суспільно-громадськими інституціями та приват-
ними організаціями, залучаючи до участі громадськість
із недержавних (неприбуткового та приватного) сек-
торів.

Саме зараз першочерговими завданнями можна
виділити: створення національних електронних інфор-
маційних ресурсів, а також загальний розвиток інфор-
маційного простору, що вбачається в таких аспектах:
процеси євроінтеграції на подальший розвиток Украї-
ни; потреба формування і реалізації ефективної держав-
ної політики у сфері впровадження інформаційно-кому-
нікаційних технологій; сучасні виклики, загрози та по-
треби суспільства і держави; необхідність розвитку на-
ціональної інформаційної інфраструктури (а саме: елек-
тронного урядування та електронної демократії; впро-
вадження та використання інформаційних технологій,
продуктів і послуг). Адже у сучасному світі подолання
цифрової нерівності є істотною умовою подолання соці-
ально-економічної нерівності громадян, активізації їх
участі в управлінні державою, освіті, працевлаштуванні,
охороні здоров'я, культурі, дозвіллі. Це свідчить про
рівень розвитку суспільства, а для ефективного зрос-
тання як окремого громадянина, так і цілого суспільства
такі аспекти є необхідними.
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