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господства техногенных западных культурных ценностей, вписанных в 

идею либерализма, им были отброшены все противоречащие историче-

ские альтернативы. 

В рамках такого понимания мироустройства «война цивилизаций» 

приобретает действительно необратимый характер. В современном мире 

борьба за экономические ресурсы будет обретать в качестве прикрытия 

форму, напоминающую «войну цивилизаций» (особенно это касается 

Запада и Ближнего Востока).  

 

Гонгало В. Г.  

НТУ «ХПІ» 

 

ЩЕ РАЗ ПРО ЕЛЕКТРОННУ ДЕМОКРАТІЮ В УКРАЇНІ 

 

Сучасні інформаційно-комунікаційні системи створюють можли-

вість для маніпуляції центрами політичних рішень, дозволяють втруча-

тись в сфери компетенції традиційних політичних інститутів, міняючи 

традиційні механізми масової мобілізації, звичайними громадянами.  

Тому формується нова форма прямої демократії, що характери-

зується використанням інформаційно-комунікаційних технологій як ос-

новного засобу для колективних розумових і адміністративних процесів 

(інформування, прийняття спільних рішень, контролювання виконання 

рішень і т.д.) на всіх рівнях – починаючи з рівня місцевого самовряду-

вання й закінчуючи міжнародним, що отримала назву електронна демо-

кратія (е-демократія). 

Прообразом електронної демократія є афінська демократія, суть 

якої полягає у тому що державою керує виключно народ. І хоча Афіни 

були рабовласницькою державою, та якщо брати до уваги повноправних 

громадян, то тут кожен міг вплинути на дії влади. І ось через понад два 

тисячоліття існує можливість знову використовувати пряму демократію.  

Перші спроби проведення електронного голосування була прове-

денні 2002-2003 році у Великобританії, зокрема у містах Шеффілді та 

Сент-Олбансі. Подібні експерименти відбувались в Болоньї. Ще однією 

формою є політичні форуми, за умовою що та чи інша законодавча рада 

аналізує їх, та використовує в законотворчому процесі. Найбільш ради-

кальною формою е-демократії є проект «демократії з відкритим кодом» 

(open source democracy), де суспільство буде творити закони, за анало-

гом відкритого коду у програмуванні. 
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Згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології 

(КМІС), у вересні 2013 року 49.8% дорослого населення України кори-

стувалися Інтернетом. Таким чином можна говорити про необхідність 

створення нормативно правової бази. І уже на цьому фундаменті розви-

вати е-демократію. Але український уряд нічого не робить для розвитку 

цього напрямку демократії, як і для будь-якого іншого. Деякі потуги 

місцевих рад важко сприймати за щось серйозне. Адже часто це є ба-

нальним замилюванням очей, без ґрунтовної підготовки та достатнього 

фінансування. Важливим фактором є те що більша частина населення 

навіть не розуміє терміну електронної демократії, і не хоче розуміти.  

Враховуючи сучасний стан справ, говорити про розвиток е-

демократії є недоцільним. Звісно, потрібно щоб уряд обрав курс на ро-

звиток цієї форми демократії, але більш важливі питання.  

Як видно з сучасної ситуації уряд не може взяти на себе 

відповідальність за такі важливі і важкі у виконанні проекти. Але все ж 

швидкий розвиток інтернету, та комп’ютерна грамотність більшості су-

часної молоді дає шанс розвинути е-демократію.  

Але окрім технічного і навчального моменту, які потрібно розгля-

дати у її побудові, варто врахувати антропогенний фактор. Бо навіть 

якщо запровадити е-демократію зараз використовувати її буде менше 

половини населення. А це зумовлено політичною інертністю, бай-

дужістю. І до поки це не зміниться, не має сенсу щось змінювати. 

Як зазначив член суспільної ради Держкомтелерадіо України, пре-

зидент комунікаційної групи PRT Ярослав Хобта: «Для цього необхідна 

політична воля й, як не дивно, щире бажання ввійти в історію. Усе інше, 

за великим рахунком, – технічні речі». 

Як висновок можна сказати що Україна має всі можливості для 

стрімкого розвитку е-демократії, але без змін у суспільстві, і у сприйнят-

ті влади, це буде лише марнуванням ресурсів. 

 

Домінов М. Е. 
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ПРО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ 

 

У даній статті розглядається одна з актуальних проблем у рамках 

європейської інтеграції та глобалізації – проблема виникнення і розви-
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