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Анотація 
У зв’язку з розвитком сучасних технологій в користування входить новий термін: електронна демократія 

чи е–демократія, що у широкому розумінні передбачає залучення громади за допомогою сучасних 
інформаційних технологій до розв’язання різноманітних суспільно–політичних завдань. З метою поширення 
демократичних інститутів, вияснення перспективи розвитку в регіонах України. 
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Abstract 
In connection with the development of modern technology in use a new term: e–democracy or e–democracy that 

provides a broad sense of community involvement through modern information technology to solve various social and 
political problems. In order in Ukraine. 
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Найбільше труднощів виникає на етапі втілення політик щодо електронного врядування та 
електронної демократії – як на національному, так і на місцевому рівнях. Обізнаність громадян щодо 
цифрової демократії взагалі та наявних інструментів в Україні вкрай низька. За даними опитування 
КМІС, проведеного у лютому–березні 2015 року на замовлення програми EGAP, 79% дорослого 
населення України ніколи не чули терміну «електронна демократія» і тільки 19% використовують 
ІКТ для взаємодії з урядом. За даними опитування Центру Разумкова на замовлення ЦРІ, у листопаді 
2015 року 73% дорослих мешканців не знали про існування сервісу е–петицій. Причому, за цими ж 
даними, серед тих, хто знає, 65% підтримують цей сервіс, 32% вважають е–петиції нагодою діалогу 
між громадянами та владою, а 20% вбачають їх інструментами прямої демократії. Тобто рівень 
обізнаності громадян є низьким, але чим вони більш обізнані, тим більш прихильні до інструментів 
е–демократії. Ці дані переконливо свідчать про необхідність широкої просвітницької кампанії щодо 
інструментів зокрема та концепції електронної демократії взагалі [1]. 

Проте існує думка про те, що головні перепони на шляху становлення е–демократії в нашій країні 
вбачаються не в техніці (цифровий розрив, рівень комп’ютерної грамотності тощо), а в ставленні до 
проблеми, осягненні е–демократії як інструменту ефективного зв’язку між суспільством і владою, 
висловлюється і в інших дослідженнях. «До основних бар’єрів належать бар’єри, пов’язані з 
культурою, архітектурою, довірою, ресурсами, а також із опором акціонерів» [2]. 

Наша держава на рівні Ісландії, Естонії та інших країн намагається впроваджувати інформаційно–
комунікаційні технології. Яскравим прикладом цього може слугувати введення електронної 
декларації доходів. В серпні запрацювала система електронного декларування статків чиновників у 
тестовому режимі. З вересня система електронного декларування працює повноцінно. Електронні 
декларації мають не дозволити посадовцям безкарно брехати про свої статки. Запуск системи 
електронного декларування може відкрити українцям безвізовий шлях до Європи, адже це була 
остання умова надання чергової допомоги від МВФ та безвізового режиму від ЄС [3]. Е–демократія 
складається з усіх електронних засобів комунікацій, що дозволяють/уможливлюють для громадян 
застосування зусиль для тримання керівників/політиків відповідальними за свої дії у сфері 
публічного життя. 

На мою думку, цілі електронної демократії збігаються з цілями ефективного управління: 
прозорість, підзвітність, відповідальність, проведення дискусій, доступність, участь, довіра до 
демократії, демократичних інститутів та демократичних процесів, соціальне згуртування. 
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Висновки 

Отже, е–демократія – це не тільки забезпечення доступу громадян до управління, а й контроль 
(насамперед у режимі онлайн) над діями уряду. 
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