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Анотація. В роботі розглядаються питання впливу соціальних факторів на процес 

залучення громадян на прийняття державно управлінських рішень. Доведено необхідність 

виходу за межі суто технологічного фокусу при дослідженні проблем електронної участі. 

Запропоновано визначення електронної участі як динамічного аспекту електронної 

демократії. Проаналізовано особливості дослідження електронної участі в контексті 

впливу соціальних чинників, зв’язок цієї сфери з процесами, що відбуваються у суспільстві. 

Запропоновано використовувати кількісні та якісні методи соціологічних досліджень для 

ефективного зворотного зв’язку від громадян та ідентифікації перешкод на шляху розвитку 

е-демократії  
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Abstract. The paper considers the impact of social factors on the process of involving citizens 

in public administration decisions. The necessity of going beyond the purely technological focus in 

the study of the problems of electronic participation is proved. The definition of e-participation as a 

dynamic aspect of e-democracy is proposed. The features of the study of e-participation in the 

context of the influence of social factors, the connection of this area with the processes taking place 

in society are analyzed. It is proposed to use quantitative and qualitative methods of sociological 

research for effective feedback from citizens and identification of obstacles to the development of e-

democracy 
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Вступ. 

Вже понад п’ять років в Україні електронна демократія розвивається в 

практичній площині завдяки запровадженню нових інструментів електронної 

участі, таких як е-петиції, е-консультування, бюджети участі, сервіси відкритих 

даних. За цей час стало можливим відійти від суто теоретичних розмірковувань 

до більш точного аналізу процесів е-демократії завдяки накопиченню значного 

масиву емпіричних даних. Використання статистики електронних сервісів 



необхідне не лише для дослідження технологічного боку е-участі. На жаль, 

більшість соціальних та політичних процесів, що формують порядок денний у 

взаємодії громадян та влади за допомогою ІКТ на сучасному етапі, 

залишаються у тіні. Державні управлінці, вчені та представники 

громадянського суспільства вимушені лише констатувати результат впливу 

широкого спектру соціальних чинників, які прямо не пов’язані з використанням 

IT-інструментів, на стан залученості населення до прийняття державно 

управлінських рішень. Тому необхідно чітко ідентифікувати соціальні 

проблеми, що дотичні до процесу становлення інструментів е-участі для 

подальшого успішного конструювання системи е-демократії в Україні. 

  

Основний текст   

Наявність своєчасного зворотного зв’язку від населення є запорукою 

успішного проектування інструментів е-участі. Наскільки популярним є той чи 

інший сервіс, які незручності можуть виникнути під час користування ним, які 

сподівання покладають громадяни на електронну взаємодію з владою щодо 

прийняття спільних рішень – на всі ці питання можуть допомогти відповісти 

соціологічні опитування населення. В Україні, наприклад, анкетування щодо 

використання інструментів е-участі на місцевому рівні проводилося в рамках 

дослідження індексу місцевої е-демократії Центром розвитку інновацій[1]. 

Власне, опитування громадян також є одним з базових інструментів е-

участі. Можливість дізнаватися думку населення включена в блок інструментів 

консультації з громадськістю на платформі електронної демократії E-Dem[2]. 

Проте, якщо опитування і стосуються користування сервісами е-участі, вони 

здатні зафіксувати лише загальні прояви певних проблем, наприклад зниження 

зацікавленості населення до використання інструментів е-демократії або рівень 

обізнаності щодо наявності електронних сервісів у місті.  

Тому окрім опитувань, що мають на меті суто практичні цілі, наприклад, 

отримання зворотного зв’язку для вдосконалення інтерфейсу певного додатку 

для електронної участі, існує актуальність проведення більш глибоких 



досліджень для ідентифікації соціальних проблем і тенденцій у царині 

електронного залучення громадян. Але, для початку, маємо чітко окреслити 

межі електронної участі. З одного боку, з точки зору публічного управління, 

електронна участь є підсистемою електронного урядування. З точки зору 

демократичної теорії – електронна участь є видом політичної участі громадян.  

При цьому сервіси е-участі являють собою особливу групу IT-інструментів, що 

використовуються в державному управлінні. Також існує дискусія щодо того, 

чи є процесами е-участі лише відносини між громадянами та урядам (GtoC), 

або до них можна віднести і горизонтальні комунікації між громадянами 

(CtoC), що не ініційовані владою та виникають поза межами офіційних 

державних сервісів, що існують в системі е-демократії (наприклад, обговорення 

в соцмережах).  

Щодо співвідношення понять е-демократія та е-участь, то, хоча деякі 

дослідники використовують їх як синоніми, електронна участь є складовою е-

демократії, її базовим «стовпом» поряд з прозорістю, підзвітністю та 

громадянською освітою[3]. В нашому дослідженні ми пропонуємо  

використовувати е-участь як динамічний аспект електронної демократії – яка є 

особливою системою суспільних відносин, а електронна участь, в свою чергу – 

проявом її розвитку, способом досягнення цілей даної системи. Тому е-участь в 

нашому розумінні є складним процесом, а не тільки набором цифрових 

інструментів. Власне, залучення до прийняття державно управлінських рішень 

– це найвища точка розвитку взаємодії між громадянами та владою, третя 

сходинка е-участі після е-інформування та е-консультування.    

Досліджуючи громадську політичну участь загалом, є вірогідність віднести 

до цієї категорії ледь не всі соціальні процеси, адже подекуди дійсно важко 

провести межі цього феномену[4]. З електронною участю  нібито все простіше 

– вона здійснюється в межах певних електронних інструментів, але це не 

означає, що на неї не впливають соціальні фактори, що не мають прямого 

стосунку до впровадження даних технологій. Багато досліджень електронної 

участі базуються на аналізі окремих її інструментів, технологічних питань, 



дослідницький фокус надто вузький, щоб осягнути більш глобальні проблеми 

та бар’єри на шляху розвитку е-демократії. З іншого боку, є спокуса визначити 

будь-яку проблему українського суспільства як перешкоду для успішної 

взаємодії громадян і влади, що також не полегшує дослідницькі задачі. Але, 

тим не менш, без докладного аналізу соціальних процесів неможливо зрозуміти 

деякі аспекти електронної участі, наприклад, проблему низької залученості 

громадян, маніпулювання суспільною свідомістю окремими політиками під час 

використання сервісів е-демократії з метою досягнення власних цілей, 

нерелевантність показників електронної участі та їх слабкий зв’язок зі станом 

реальної демократії в країні тощо.  

Висновки 

Електронна участь є специфічною сферою діяльності людей, яка не є 

ізольованою від процесів у суспільстві, тому досліджувати її бажано не тільки з 

суто технічної перспективи, але і з врахуванням соціальних факторів, що 

впливають на неї. Тому бажано застосовувати кількісні і якісні соціологічні 

методи для ідентифікації існуючих проблем і тенденцій. Їх результати будуть 

корисними не тільки представникам наукових кіл, але і публічним управлінцям 

для подальшого формування політики щодо надання громадянам можливостей 

для спільного прийняття рішень. Адже самих лише інструментів недостатньо, 

наявність технології не є автоматичною умовою успішного залучення громадян. 

Влада має чітко розуміти, в яких умовах розвивається е-демократія, щоб 

забезпечити максимальну прозорість у відносинах з громадянами, підвищити 

довіру до державних інституцій та зробити використання сервісів е-участі 

дійсно результативним.    
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