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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ДОСВІД США

У статті досліджуються основні концептуальні теорії американських дослідників, 
виникнення яких було передумовою для формування етапів впровадження електронної 
демократії. Відображено появу та розвиток новітніх інформаційно-комунікативних тех-
нологій протягом ХХ – ХХІ століть та їх вплив на демократичні процеси і зародження 
електронної демократії. 

Встановлено, що перший етап впровадження е-демократії розпочався наприкінці 
1940-х років із появою перших електронних комп’ютерів та виникненням нової науки – 
кібернетики. Початковою концепцією електронної демократії стала теорія політичних 
комунікацій Карла, яка була розроблена в 1963 році. 

Визначено, що другий етап тривав протягом 1970-х – 1980-х років і був спричинений 
виникненням кабельної і супутникової телемережі та перших персональних комп’юте-
рів. Під час другого етапу набула широкого поширення концепція теледемократії. Роз-
глянуто дослідження теорії теледемократії американських науковців Теодора Бекера, 
Айтла де Сола Пула та Крістофера Артертона. Звертається увага на проблеми теледемо-
кратії, яка не сприяла реалізації політичної активності суспільства та появи нових форм 
демократії.

Стверджується, що перехід до третього етапу відбувся у 1990 році, у зв’язку із виник-
ненням та розвитком глобальної мережі Інтернет та зародженням концепції кіберде-
мократії. Охарактеризовано переваги, які надав Інтернет для удосконалення системи 
публічного управління та покращення комунікативних процесів між громадянами та 
органами влади. Проаналізовано загальний внесок дослідників кібердемократії Говарда 
Рейнгольда та Джона Перрі Барлоу. 

Зазначено, що четвертий етап впровадження е-демократії розпочався на початку 
2000-х років і триває до теперішнього часу. Досліджено, що визначення та поширення 
поняття е-демократія розпочалося у США та країнах Західної Європи. Проаналізовано 
погляди сучасних дослідників концепції електронної демократії Фаріда Закарії та Френ-
сіса Фукуями. 

Зроблено висновок, що досвід США у створенні та розвитку електронної демократії є 
базовою основою для впровадження цієї системи в Україні.

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, електронна демократія, 
концепція, теледемократія, кібердемократія, електронне урядування. 

Постановка проблеми. Прогрес у 
сфері інформаційно-комунікативних тех-
нологій (ІКТ) протягом ХХ – ХХІ століть 
призвів до поступового переходу від тра-
диційної демократії до електронної демо-
кратії. Завдяки появі та стрімкому розвитку 
новітніх електронних технологій таких, 

як перший комп’ютер (ЕОМ), кабельне та 
супутникове телебачення, персональний 
комп’ютер та мережа Інтернет, виникли 
нові форми взаємодії між владою та грома-
дянами. Вони значно розширили можливо-
сті державного управління. Дослідження 
вчених про вплив ІКТ на демократичні 
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процеси складають концептуальні основи 
теорії електронної демократії. 

Починаючи з середини ХХ століття, 
Сполучені Штати Америки (США) були 
першою країною, яка почала розробляти 
та впроваджувати технології електронної 
демократії і незмінно залишається світо-
вим лідером у цій сфері. Завдяки ство-
ренню та впровадженню передових елек-
тронних технологій, США стали новатором 
у впровадженні та використанні їх в демо-
кратичній системі та державному управ-
лінні. Станом на сьогодні, в цій країні 
успішно функціонують безліч інструментів 
е-демократії, наприклад: е-урядування, 
е-голосування, е-суд, е-петиції тощо. 

Передовий досвід США у сфері е-демо-
кратії є важливим прикладом для нашої 
держави. Україна розпочала активне впро-
вадження е-демократії тільки з 2015 року. 
На даний момент головними проблемами 
у розвитку е-демократії України явля-
ються: корупція, закритість органів влади 
та недовіра громадян до політичних інсти-
тутів. Водночас, досвід США свідчить, що 
е-демократія сприяє прозорості, відкрито-
сті органів влади та підвищенню громад-
ської участі, росту рівня довіри суспіль-
ства до держави, а також здатна подолати 
корупцію. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. В статті проаналізовано дослі-
дження концептуальних підходів впрова-
дження е-деморатії таких американських 
вчених: Н. Вінера, К. Дойча, Т. Бекера, 
А. де Сола Пула, К. Артертона, Г. Рейн-
гольда, Д. Перрі Барлоу, Ф. Закарія та 
Ф. Фукуями.

Питання концептуальних основ прова-
дження е-деморатії досліджується такими 
вітчизняними дослідниками сучасності: 
Н.В. Грицяк, С.А. Чукут, А.І. Семен-
ченко, І.А. Чикаренко; Н.М. Драгоми-
рецька, А.М. Митко, І.П. Лопушинський, 
С.Г. Соловйов та інші.

Мета статті – на основі аналізу теоре-
тичних концепцій американських дослід-
ників визначити та проаналізувати етапи 
виникнення та впровадження «електро-
нної демократії». 

Виклад основного матеріалу. 
З кінця Другої світової війни та з появою 
перших електронних комп’ютерів посту-

пово почала розвиватися ідея посилення 
демократичних процесів інформацій-
ними технологіями. Перший етап впро-
вадження електронної демократії пов’я-
зують із виникненням кібернетики, як 
нової науки про керування та передання 
інформації в машинах, живих організмах 
та суспільстві [1]. 

Засновником кібернетики вважається 
американський математик і філософ Мас-
сачусетського технологічного інституту – 
Норберт Вінер. У 1948 році він опубліку-
вав свою працю під назвою «Кібернетика», 
головна ідея якої полягає в тому, що світ 
складається із систем, які взаємодіють між 
собою за допомогою зворотного зв’язку. 
Системи реагують на інформацію, тран-
сформують її і відповідають на неї. Нор-
берт Вінер зазначав, що в майбутньому 
обмін інформацією між людиною і маши-
ною, між машиною і людиною і між маши-
ною і машиною буде відігравати визначну 
роль. Основою управління є зібрана, уза-
гальнена та систематизована інформація, 
як сукупність фактів, подій, відомостей, 
характеристик явищ, предметів [2]. 

У 1950 – 1960 рр., під час загострення 
«Холодної війни», значну роль починають 
відігравати комп’ютери, які вважаються 
потужними засобами для обробки вели-
кої кількості інформаційних даних, що 
є необхідним для ефективного держав-
ного управління та його результативної 
комунікації із суспільством [1]. Уперше 
політичну систему як інформаційно-кому-
нікативну структуру представив амери-
канський політолог Карл Дойч. У 1963 р. 
він випустив книгу «Нерви управління: 
моделі політичної комунікації і конт-
ролю», в якій зазначає, що саме уряд, як 
суб’єкт державного управління, мобілізує 
політичну систему шляхом регулювання 
інформаційних потоків і комунікативних 
взаємодій між системою і середовищем, а 
також окремими блоками всередині самої 
системи. В той же час, К. Дойч виділяє в 
політичній системі три основні типи кому-
нікацій:

– особисті неформальні комунікації 
(face-to-face), наприклад, персональний 
контакт кандидата в депутати з виборцем; 

– комунікації через організації і групи 
тиску, наприклад, коли контакт з уря-
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дом здійснюється за допомогою діяльно-
сті політичних партій, громадських рухів і 
тому подібне;

– комунікації через засоби масової 
інформації (друковані або електронні) [3].

Другим етапом впровадження елек-
тронної демократії можна вважати розро-
блення у 1970-х рр. концепції теледемо-
кратії (teledemocracy), яка у 1980-х рр. 
набула широкого обговорення та впрова-
дження. Поява кабельної і супутникової 
телемережі та персональних комп’ютерів 
надала більші комунікативні можливості 
для демократичних процесів та організації 
дистанційних взаємодій (інформування, 
голосування, обговорення) між владою та 
суспільством [4, с. 33]. 

США одні із перших у світі, показали 
успішний приклад впровадження – теле-
демократії. 28 жовтня 1980 року, під час 
виборів президента США, було проведено 
теледебати між Р. Рейганом та Дж. Кар-
тером, які транслювала та організувала 
американська телекомпанія «Ей-бі-сі» 
(American Broadcasting Company, ABC). 
Громадянам було запропоновано під час 
прямої трансляції зателефонувати і висло-
вити власну думку стосовно того, хто 
переможе на майбутніх виборах. Таким 
чином, з’явилась можливість дистан-
ційного, мережевого взаємозв’язку між 
користувачем мережі та розповсюджува-
чем інформації [4, с. 234].

Одним із перших дослідників теледемо-
кратії був американський політолог – Тео-
дор Бекер, який на початку 1970–х рр., 
почав експериментувати з використан-
ням кабельного та супутникового телеба-
чення для прийняття політичних рішень. 
У 1981 р. вийшла друком його праця «Теле-
демократія – повернення влади людям», в 
якій Т. Бекер висвітлив свої експерименти 
проведення електронних міських зібрань і 
зробив висновок, що за допомогою техно-
логій теледемократії обробка громадської 
думки може перетворитись на законодав-
чий процес [4; 5].

Також важливими були дослідження 
ще одного американського політолога – 
Айтла де Сола Пула. В 1983 р. він опу-
блікував свою працю «Технології свободи: 
свобода слова у добу електроніки» в якій 
стверджував, що в умовах електронної 

передачі інформації межі свободи будуть 
значно розширеними за рахунок легкого 
доступу до інформації та низької собівар-
тості електронних засобів комунікації. 
Науковець спрогнозував, що в майбут-
ньому вся інформація буде зберігатися в 
цифровому вигляді на електронних при-
строях і доставлятися з інформаційних 
мереж в єдиній великій системі [6]. 

Інший американський дослід-
ник – Крістофер Артертон опубліку-
вав у 1987 р. книгу «Теледемократія. Чи 
здатні технології захистити демократію». 
Він дійшов висновку, що теледемократія 
забезпечить перехід демократії на новий 
рівень і, одночасно, використання сучас-
них технологій гарантує представництво 
та плюралізм в політиці. Водночас, Крісто-
фен Артертон виділив п’ять демократич-
них характеристик нових технологій: 
по-перше, скорочення витрат та приско-
рення швидкості поширення інформації; 
по-друге, збільшення кількості доступних 
каналів для обміну інформацією; по-третє, 
розширення можливостей спілкування 
може залучити ширше коло учасників, 
здатних публічно виступати перед громад-
ськістю; по-четверте, вони допомагають 
місцевим громадам підтримувати зв’язок 
між собою; по-п’яте, вони роблять мож-
ливими форми інтерактивної комунікації, 
які перетинають кордони міжособистісних 
і масових комунікацій і можуть називатися 
«напівприватним» або «напівпублічним» 
спілкуванням [7].

Але, другий етап електронної демократії 
зіткнувся з такими технологічними обме-
женнями, як відсутність реальної інтерак-
тивності мереж кабельного телебачення, 
проблеми взаємозв’язку для комп’ютер-
них мереж та зростання комерціалізації 
його носія. В середині 1980-х рр. стало 
зрозуміло, що експерименти із викорис-
танням кабельного телебачення не при-
вели ні до активізації політичної актив-
ності громадян, ні до виникнення нових 
форм демократії [1]. Однак, розвиток та 
впровадження концепції теледемократії і 
поява нових демократичних можливостей 
дали поштовх для її трансформації та удо-
сконалення в майбутньому. 

З появою та розповсюдженням мережі 
Інтернет у 1990-х роках розпочався третій 
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етап впровадження електронної демокра-
тії – «кібердемократія». Дослідники цієї 
концепції вважали, що із появою глобаль-
ної мережі Інтернет демократія отримала 
нове завдання – інтеграція маси громадян 
за допомогою нових методів і можливо-
стей, до прийняття безпосередньої уча-
сті у державних та політичних процесах 
[1]. Кібердемократією вважали процес 
волевиявлення суспільства з використан-
ням загальнонаціональної комп’ютерної 
мережі [4, с. 35].

Глобальна мережа Інтернет створила 
нове середовище для спілкування, яке 
стало недорогим, миттєвим, зручним для 
користувачів та значно розширила доступ 
до традиційних засобів комунікації. Пере-
вагами мережі Інтернет є: безпосередній 
та рівноправний доступ до інформації в 
будь-якому місці Землі, відкритість, інте-
рактивність, мобільність. Інтернет став не 
просто додатковим інструментом для вирі-
шення проблем демократії, а спричинив 
трансформацію всієї системи державного 
управління, яка стала відкритою, доступ-
ною, децентралізованою.

Американський соціолог, експерт в 
галузі електроніки та комп’ютерних кому-
нікацій – Говард Рейнгольд був одним 
із перших, хто оцінив переваги Інтернету 
над кабельним телебаченням, а саме: 
можливості його інтерактивності та пер-
спективи переходу від формату комуніка-
ції «один-до-багатьох» до «багато-до-ба-
гатьох». В своїй праці «Віртуальне 
суспільство» (1993) автор вперше вво-
дить цей термін і аналізує різні приклади 
комунікацій між членами соціальних 
груп на базі сервісів, які розраховані на 
багатьох користувачів. На думку Г. Рей-
нгольда, соціальні мережі стануть ключо-
вим інструментом для зміцнення демокра-
тичних цінностей [8].

Проте, із розвитком концепції кібер-
демократії, постала небезпека введення 
жорсткого контролю з боку держави, 
що унеможливлювало б розвиток демо-
кратичних процесів у мережі Інтернет. 
Зокрема, 8 лютого 1996 р. президент 
США Білл Клінтон підписав «Акт про бла-
гопристойні комунікації» (Communication 
Decency Act), суть якого полягала у вве-
денні цензури у мережі Інтернет [9]. 

Того ж дня, американський теоретик та 
засновник сучасного Інтернету Джон 
Перрі Барлоу оприлюднив в Інтер-
неті «Декларацію незалежності кібер-
простору», яка швидко була розповсю-
джена по мережі та набула популярності. 
В цій декларації проголошується ство-
рення «нового світу» кіберпростору, 
незалежного від контролю та регулю-
вання державної влади, в якому кожен, 
не зважаючи від релігії та раси, зможе 
висловити будь-які свої думки. На думку 
Джона Перрі Барлоу, віртуальний про-
стір Інтернету є основою для створення 
якісно іншого суспільства, в якому запа-
нує справжня свобода і пряма демокра-
тія – кібердемократія. Варто заначити, 
що через декілька місяців вищевказа-
ний «Акт про благопристойні комуніка-
ції» було визнано не конституційним та 
відмінено [10]. Натомість, цього ж року 
було внесено зміни та доповнення до 
Закону США «Про свободу інформації», 
які гарантували громадянам доступ через 
новітні електронні засоби до федеральної 
урядової інформації [4, с. 146].

Враховуючи концептуальні теорії, ідеї 
та прогнози дослідників, з кінця 1990-рр. –  
початку 2000-х рр. уряд США почав впро-
ваджувати в систему державного управ-
ління електронне урядування. Були при-
йняті такі основні нормативно-правові 
акти: «Меморандум про електронний 
уряд» (1999 р.) та «Меморандум про 
використання інформаційних технологій 
на користь суспільства» (1999 р.), Закон 
«Про електронний уряд» (2001 р.), «Стра-
тегія створення електронного уряду» 
(2002) [11].

На початку 2000-х рр. у зв’язку із роз-
витком нових технологій та збільшен-
ням покриття та якості мережі Інтернет, 
розпочався четвертий етап у розвитку 
та впровадженні електронної демокра-
тії. На думку багатьох дослідників термін 
е-демократії походить від назви відомого 
у США незалежного Інтернет-форуму 
«Міннесота Е-Демократія» (Minnesota 
E-Democracy), який було засновано ще у 
1994 році, і згодом перетворено на сайт 
«E-Democracy.org». Він функціонує до 
сьогодні та позиціонує себе як піонер-
ський проект у сфері е-демократії [12; 
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13, с. 21]. Станом на сьогодні, дослід-
ники не дійшли до одностайної думки 
щодо автора цього терміну. Але, необ-
хідно зазначити, що визначення поняття 
електронної демократії набуло широкого 
використання у США та країнах Західної 
Європи на початку 2000-х років [4, с. 35]. 

Одним із відомих сучасних американ-
ських дослідників електронної демо-
кратії являється політичний аналітик та 
експерт з міжнародних відносин Фарід 
Закарія. У книзі «Майбутнє свободи: 
неліберальна демократія в США і за їх 
межами» (2003 р.) Фарід Закарія вказує, 
що сучасна інформаційна революція при-
звела до появи безлічі джерел інформа-
ції, що робить неможливим їх контроль із 
єдиного центру та спрощує висловлення 
незгоди. Інтернет поглибив цей процес, 
оскільки підключитися до даної системи 
мають змогу всі, але нікого не можна про-
контролювати [14].

Видатний та впливовий американ-
ський політолог, який вважається теоре-
тиком концепції електронної демократії – 
Френсіс Фукуяма. Необхідно виділити 
такі праці Фукуями: «Великий розрив» 
(1999 р.), «Сильна держава. Управління 
та світовий порядок у ХХІ ст. (2004 р.), 
«Політичний порядок і політичний зане-
пад. Від промислової революції до гло-
балізації демократії» (2014 р.). На думку 
Френсіса Фукуями, перед сьогоднішньою 
демократією постає серйозний виклик – 
підтримати громадський порядок у зв’язку 
з технологічними і економічними змі-
нами. Також Ф. Фукуяма зазначає, що це 
завдання влади, яке реалізується (або не 
реалізується) у процесі державного уря-
дування [15]. Водночас Френсіс Фукуяма 
говорить: «Ми перейшли від сприйняття 
Інтернету як засобу поширення демократії 
до розуміння того, що Інтернет може бути 
ворогом демократії». На думку політо-
лога, сьогодні Інтернет використовується 
в недемократичних цілях такими краї-
нами, як Росія та Китай. Також Фукуяма 
зазначає, що у країнах Заходу – проти-
лежна ситуація. Проте, в США існують дві 
великі компанії, які контролюють біль-
шість інформації в Інтернеті. Ці компанії 
не є ворожими по відношенню до демо-
кратії, але вони й не обов’язково підтри-

мують демократію. Концентрація влади, 
яку тримають у руках вищевказані компа-
нії, є проблемою для демократії не однієї 
держави [16].

Висновки й пропозиції. Таким 
чином, за результатом аналізу дослі-
джень теоретичних концепцій амери-
канських вчених було визначено чотири 
етапи впровадження «електронної демо-
кратії». Виокремлення першого етапу 
було зумовлено появою перших елек-
тронних комп’ютерів в другій половині 
1940-х рр. В 1948 р. Норбертом Вінером 
було засновано нову науку про процеси 
сприйняття та переробки інформації у 
будь-яких системах – кібернетику. Протя-
гом 1950 – 1960 рр. розпочалося активне 
впровадження комп’ютерів в систему дер-
жавного управління, що спричинило появу 
теорії політичних комунікацій Карла Дойча 
та виокремлення трьох її основних видів. 

Другий етап пов’язаний із розвит-
ком концепції теледемократії у 1970-х – 
1980-х рр., яка виникла в результаті появи 
кабельної і супутникової телемережі та 
появи перших персональних комп’юте-
рів. Теоретичні основи теледемокра-
тії та їх позитивний вплив на державне 
управління описані в наукових роботах 
Т. Бекера, А. де Сола Пула, К. Артертона. 
Вказані дослідники зазначали, що теле-
демократія сприяє появі нової дистанцій-
ної комунікативної взаємодії, зменшенню 
витрат та прискоренню швидкості поши-
рення інформації. 

Третій етап був спричинений виникнен-
ням та розповсюдженням у 1990-х роках 
мережі Інтернет та появою нової кон-
цепції – кібердемократії. У цей час фор-
муються перші взаємовідносини між дер-
жавою та Інтернетом, що виражається в 
перших спробах регулювання мережі. 
У 1996 р., захисник концепції кіберде-
мократії – Д. Перрі Барлоу, оприлюднив 
в Інтернеті «Декларацію незалежності 
кіберпростору», яка проголосила його 
незалежність від державних інститутів. 

Розвиток новітніх ІКТ на початку 
2000-х років спричинив четвертий етап 
електронної демократії, який супрово-
джується розширенням покриття мережі 
Інтернет та кількості її користувачів. Із 
появою великої кількості Інтернет-сто-
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рінок мережа перетворилася на інстру-
мент пропаганди, який не завжди сприяє 
демократії. Сучасні теоретики концепції 
е-демократії – Ф. Закарія та Ф. Фукуяма 
у своїх роботах вказують на відсутність 
контролю мережі Інтернет та на обов’я-
зок держави у підтриманні громадського 
порядку та наданні допомоги громадянам. 

Необхідно зазначити, що передовий 
досвід США у розвитку та функціонуванні 
електронної демократії позитивно позна-
чився на процесі формування цієї системи 
в країнах Західної Європи та Прибалтики. 
Отже, він є цінним предметом для дослі-
дження та реалізації, який сприятиме 
прискореному, економічному та ефектив-
ному процесу впровадження е-демократії 
у систему державного управління України. 
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Vasylieva A. Conceptual approaches to e-democracy implementation: the US 
experience

The main conceptual models of American researchers creation of which has provided the 
basis for the formation of e-democracy implementation stages are studied in the article. 
Appearance and development of new information and communication technologies in the 
20th and 21st centuries and their influence on democratic processes and e-democracy 
inception are reflected.

It is established that the first stage of e-democracy implementation began in the late 40s 
together with appearance of the first electronic computers and new science– cybernetics. 



2021 р., № 3

37

The model of political communication developed in 1963 by Karl Wolfgang Deutsch was the 
initial e-democracy concept.

It is determined that the second stage lasted from in the 70-80s and was caused by 
introduction of cable and satellite TV networks and first personal computers. During 
the second stage the concept of teledemocracy became widespread. The researches on 
teledemocracy done by American scientists, such as Ted Becker, Ithiel de Sola Pool and 
Christopher Arterton are examined. Attention is paid to the problems of teledemocracy 
which has promoted neither the realization of political activity of the society nor creation of 
new democracy forms.

It is stated that the transition to the third stage was in 1990 and it was connected 
with introduction and spreading of the global Internet and birth of a new concept of cyber 
democracy. The advantages which the Internet gave for evolution of public governance 
system and improvement of communication processes between the citizens and governmental 
authorities are described. The overall contribution of the researchers of cyber democracy, in 
particular Howard Rheingold and John Perry Barlow is analyzed.

It is mentioned that the fourth stage of e-democracy implementation began in the early 
2000s and continues till now. It is investigated that definition and spreading of e-democracy 
concept began in the USA and Western European countries. The views of modern researchers 
of e-democracy concept, such as Fareed Rafiq Zakaria and Francis Fukuyama are analyzed.

It is deduced that the US experience in creation and development of e-democracy is the 
main basis for the implementation of this system in Ukraine. 

Key words: information and communication technologies (ICT), e-democracy, concept, 
teledemocracy, cyber democracy, e-government.


