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Анотація 

Досліджено методи розв’язання політичних проблем шляхом застосування сучасних технологій, зокрема 

Інтернету, а також чи може бути влада доступною громадянам. 
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Abstract 

Investigated methods of solving political problems through the use of modern technology, including the Internet, 

and could it be the power available to citizens.  
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Вступ  

На даний час відбувається перехід до нової моделі держави та суспільства, але не всі мають уя-

влення про те, що це таке чи яким воно має бути. Отож, постала необхідність дослідити роль де-

мократії в сьогоденні. Ми живемо в 21 столітті та робимо все можливе для взаємодії з установами, 

створеними в 19 столітті на основі інформаційних технологій 15 століття. Розгляньмо деякі харак-

теристики цієї системи.  

По-перше, вона розроблена для інформаційних технологій, яким вже більше 500 років. І най-

краща з систем, які могли бути розроблені, передбачає, що одиниці щоденно приймають рішення 

від імені багатьох людей. А люди можуть проголосувати раз в кілька років.  

По-друге, плата за участь в такій системі є дуже високою. Вам або потрібно мати капітал та 

вплив. Або присвятити все життя політиці. Вам потрібно вступити в партію і поступово пробира-

тися нагору, поки, можливо, одного дня ви не сядете за стіл, за яким приймаються рішення. 

І останнє, але не менш важливе, мова системи надзвичайно зашифрована. Створена юристами 

для юристів і не зрозуміла більше нікому.  

Отож, це система, в якій люди можуть обирати органи влади, але абсолютно не беруть участі в 

прийнятті рішень цими органами влади. Тепер, коли новітні інформаційні технології дають змогу 

приєднатися до будь-якого обговорення на світовому рівні, інформаційні бар’єри знижуються, і 

можна, як ніколи раніше, висловлювати свої бажання та тривоги.  

Наша політична система не змінювалася за останні 200 років, і вважається, що всі повинні бути 

задоволені, пасивно слухаючи монолог. Тому, і справді не дивно, що така система може мати тіль-

ки два результати : тишу або шум. Тишу, коли громадяни не задіяні, просто не бажаючи брати уч-

асть. Є така думка, що нібито громадяни пасивні від природи, але чи можна нас звинувачувати в 

тому, що ми не спішимо їхати в центр міста посеред робочого дня, щоб бути фізично присутнім на 

відкритому слуханні, яке не має жодного впливу? Неможливо уникнути конфлікту між системою, 

яка вже не може ані бути представником, ані забезпечити діалогу, та громадянами, які все більше 

звикають представляти себе самі. А тоді ми чуємо шум : Чилі, Аргентина, Бразилія, Мексика, Іта-

лія, Франція, Іспанія, США, це все демократичні країни. Громадяни мають доступ до виборчих 

скриньок. Але все ж відчувають потребу, необхідність вийти на вулиці, щоб бути почутими.  

Результати дослідження 

Слоган 18 століття, який був основою формування сучасної демократії «Ні податкам без пред-

ставництва» сьогодні можна замінити на слоган «Ні представництву без обговорення». Люди хо-

чуть мати місце за столом. І це правильно. Але для того, щоб бути частиною цього обговорення, 

потрібно знати що робити далі. Теперішнє покоління все краще вміє використовувати мережі та 

технології для організації протестів; протестів, які успішно формують порядок денний, відміняють 

украй шкідливі закони, і навіть скидають авторитарні уряди. Але нам не вдалося використати ці 

самі мережі та технології, щоб успішно скоординувати альтернативу тому, що ми бачимо, знайти 

консенсус та створити об’єднання, які потрібні для її втілення.  

Отож, постає питання: якщо Інтернет є новою друкованою пресою, то що таке демократія в 

епоху Інтернету? Які інститути ми хочемо сформувати в суспільстві 21-го століття?  



Важливий крок до вирішення цього питання зробила Піа Манчіні та її колеги. Вони розробили 

мобільну платформу з відкритим кодом, щоб залучити громадян до законодавчого процесу та при-

вести до парламенту кандидатів, які дослухатимуться до своїх виборців. 

Маршал МакЛуган колись сказав, що політики розв’язують сьогоднішні проблеми вчорашніми 

засобами. Тож, головною ідеєю було спробувати розв’язати деякі сьогоднішні проблеми засобами, 

якими користуємося кожного дня. Їхнім першим кроком була розробка програми «DemocracyOS». 

DemocracyOS є веб-додатком з відкритим вихідним кодом, що його розробили, щоб створити міс-

ток між громадянами та обраними ними представниками, щоб було легше брати участь, не відри-

ваючись від повсякденного життя.  

По-перше, можна ознайомитися з проектами, які виносяться на розгляд Конгресу, їх відразу 

перекладають та пояснюють в цій програмі звичайною мовою. Але ми всі знаємо, що соціальні 

зміни приходять не завдяки розширенню наших знань, а завдяки їх застосуванню. Тож, кращий 

доступ до інформації повинен призводити до обговорення наступних кроків, і DemocracyOS дає 

змогу це зробити. Тому що демократія – це не просто нашарування пріоритетів, один над одним, а 

здорове і стабільне громадське обговорення, яке має бути, знову ж таки, однією з її основних цін-

ностей. Тож, DemocracyOS націлена саме на те, щоб переконувати і бути переконаним. Вона ство-

рена, щоб знайти консенсус та належний шлях, куди спрямувати нашу незгоду.  

І нарешті, можна голосувати так, як би ви хотіли, щоб голосував ваш обраний представник. І 

якщо вам не зручно голосувати по деяких питаннях, ви завжди можете делегувати свій голос ко-

мусь іншому, забезпечуючи динамічне та зростаюче соціальне управління.  

Висновок 

Нашу політичну систему можна трансформувати, але не підриваючи її, не знищуючи її, а моде-

рнізуючи її засобами, які дає нам сьогодні Інтернет. Однак справжнім викликом є віднаходження, 

розробка, створення та запуск цих з’єднуючих ланок, які можуть запровадити зміни, трансформу-

вати шум і тишу в сигнал, і нарешті привести нашу демократію в  21 століття.  Це непросто. Але в 

нас є шанс зробити це і безумовно варто спробувати.  
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