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вступ.  Двадцять  перше  століття  характери-
зується  процесом  інформатизації  суспільства, 
зокрема  громадянського,  що  представляє  собою 
соціальну дію, в основі  якої лежить  збір, накопи-
чення,  продукування,  оброблення,  зберігання, 
передача  і  використання  інформації.  У  наш  час 
інформатизацію  слід  розуміти  як  важливу  сферу 
людської  життєдіяльності,  що  має  важливе  зна-
чення  для  соціально-політичного  життя  суспіль-
ства.  Активне  впровадження  в  суспільне  життя 
засобів  накопичення,  перетворення  і  передачі 
інформації, стрімкий розвиток інформаційних тех-
нологій,  людська  діяльність  у  нинішньому  інфор-
маційному  просторі  зумовлюють  перехід  суспіль-
ства від індустріального до інформаційного.

Інформатизація  громадянського  суспільства 
стає  домінуючим  фактором  у  складі  суспільного 
життя, в тому числі наукового. У зв’язку з посилен-
ням впливу  інформатизації на різні сфери життє-
діяльності людей і на суспільство в цілому багато 
вчених,  філософи  і  політики  розуміють  необхід-
ність  і  актуальність  комплексних  наукових  дослі-
джень у цій області.

Процес інформатизації суспільства став одним 
із  чинників,  що  впливають  на  основні  тенденції 
розвитку  світового  співтовариства,  зокрема  його 
демократизацію.  В  умовах  сучасної  цивілізації 
складні  і  суперечливі  процеси,  що  відбуваються 
в  усіх  сферах  людської  діяльності,  визначають 
зміни  соціально-політичних  інститутів  і  зв’язків 
між ними. Ускладнення політичного життя суспіль-

ства  викликано  прискоренням  темпів  суспільного 
життя, зміною соціальної та професійної структури 
суспільства, взаємозв’язків між ними і необхідністю 
вироблення раціональної і гуманно-обґрунтованої 
політики, що відповідає інтересам громадянського 
суспільства.

Найбільш продуктивним  підсумком  політичних 
трансформацій  початку  XXI  століття  є  той  факт, 
що в настроях політичних еліт більшості країн світу 
утвердилося уявлення про демократію як про іде-
альну або,  у всякому разі,  найкращу з можливих 
форм  суспільного  устрою.  Число  країн  і  держав, 
які  обрали  демократію  формою  свого  суспільно-
політичному устрою, неухильно зростає. У даний 
час,  час  змін,  постійних  інновацій,  потрібні  нові 
форми  правління,  нові форми  політичної  влади  і 
політичні  діячі  нового  типу. Сучасне цивілізоване 
суспільство  поступово  переходить  до  способів  і 
форм громадського управління і самоврядування, 
за яких  громадяни наділені правом участі  у  зміні 
політичних еліт і лідерів під час нормованих, зако-
нодавчо  закріплених  процесів  і  через  стабільні 
соціально-політичних інститути і механізми.

Мета та завдання. Метою даної статтi є дослі-
дження  ролі  громадянського  суспільства  як  чин-
ника демократизації,  ідентифікації  його  конструк-
тивних  та  деструктивних  проявів,  винайдення 
кореляції  між  процесами  демократизації  та  вста-
новлення  моделі  належного  управління  з  ураху-
ванням  значення  в  цій  взаємодії  громадянського 
суспільства.
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тивніше докладати зусиль для формування «електронних компетентностей», у ре-
зультаті чого відбудеться суттєве поліпшення якості життя.
Інформатизації політичного життя громадянського суспільства не зводиться лише 
до розвитку технічних засобів, а має більш глибокі причини. У даний час у чималому 
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Методи дослідження. Методологічною  базою 
дослідження,  результати  якого  викладені  в  цій 
статті,  були  різні  соціально-філософські  методи. 
До таких методів слід, перш за все, віднести метод 
комплексного вивчення проблеми на основі вико-
ристання принципу системності і структурно-функ-
ціонального аналізу. Це дозволило здійснити сис-
тематизацію різних наукових підходів до вивчення 
стану  інформатизації  громадянського суспільства 
як умови демократизації

результати. Упродовж останніх років побачили 
світ численні наукові публікації, в яких висвітлюва-
лись питання, що стосуються різноманітних аспек-
тів  інформації,  зокрема  впливу  демократичних 
процесів на громадянське суспільство.

З-поміж них треба назвати праці учених-юрис-
тів, політологів і фахівців із державного управління: 
І.  Арістової,  І.  Бачило,  К.  Бєлякова,  Т.  Гамана, 
В. Копилова, Б. Кормича, О. Логінова, О. Олійника, 
А. Плитка, Г. Почепцова, С. Чукут та ін.

Демократизація суспільства, під якою ми розу-
міємо односпрямований рух до якогось ідеальному 
режиму,  характеризується  вільними  і  відкритими 
виборами, справжньою політичною конкуренцією, 
широким захистом цивільних прав а також свобо-
дою збору  інформації вільного збору  інформації  і 
виборами політичних уподобань, у даний момент 
протікає в тісному зв’язку з процесом інформати-
зації,  який  є  найважливішим  фактором  розвитку 
демократизації.  Під  інформатизацією  ми  розумі-
ємо  техніко-соціокультурний  процес,  який  охо-
плює в єдності всі сфери суспільного розвитку. Тіс-
ний взаємозв’язок цих двох процесів є відмінною 
рисою нашого суспільства.

Для  країн  Східної  Європи  і  держав,  що  утво-
рилися  на  базі  пострадянського  простору,  дослі-
дження  взаємозв’язку  таких  процесів,  як  інфор-
матизація  та  демократизація,  є  в  політичному 
відношенні  надактуальним  і  життєво  необхідним. 
Ця  потреба  ініціює  наукову  активність  у  даній 
області дослідження.

Інформатизація  суспільства,  перш  за  все, 
вимагає його демократизації, яка несумісна з тота-
літарним устроєм. М. Кастельс зазначає, що «іде-
ологічні репресії і політика контролю над інформа-
цією були вирішальним перешкодою для інновації 
та  поширення  нових  технологій,  зосереджених 
на обробленні інформації » [3, с. 465]

Демократизація суспільства створює для інфор-
матизації  благодатне  середовище  –  сприятливий 
соціальний  клімат.  У  свою  чергу,  лише  демокра-
тії  потрібне  сучасне  інформаційне  середовище, 
яке  є  її  атрибутом.  Без  відкритості  і  доступності 
інформації,  якої  з  кожним днем  стає  все  більше, 
без плюралізму і гласності, яким сприяє інформа-
тизація,  процес  демократизації  просто  не  зможе 
розвиватися.  Вплив  інформатизації  суспільства 
на його демократизацію багато в чому визначає всі 

інші соціальні процеси, наприклад, такі, як перехід 
від  тоталітаризму  до  демократії,  вдосконалення 
і  подальший  розвиток  демократичних  принци-
пів суспільного життя. Але тут же виникає безліч 
інших  проблем,  пов’язаних  із  цими  процесами, 
наприклад,  захист  інформації,  проблема масової 
комп’ютеризації, шляхи інформатизації громадян-
ського суспільства  і т.д., які вимагають свого тео-
ретичного осмислення.

Проблеми  розвитку  процесів  демократизації 
та  інформатизації  суспільства під певною точкою 
зору  ставали  предметами  вивчення  в  ряді  робіт 
вітчизняних і зарубіжних вчених.

Класичними роботами з питань сучасної демо-
кратії і демократизації суспільства можна вважати 
дослідження  Р.  Даля,  Л.  Даймонда,  У.  Еко  та  ін. 
С. Кара-Мурза  у  своїх  роботах  критикує «маніпу-
ляцію  свідомістю»,  наявну  в  демократичній  дер-
жаві.  Цьому  ж  питанню  присвячені  дослідження 
Б.  Скіннера.  Його  теорія  «технології  управління 
свідомістю»  була  підтримана  такими  видатними 
вченими-соціологами,  як  Г.  Маркузе,  Ю.  Хабер-
мас.  Питанню  демократизації  присвячені  цікаві 
дослідження,  проведені  Е.  Фроммом,  який  про-
аналізував такий феномен сучасного суспільства, 
як «втеча від свободи».

Питанню  взаємозв’язку  процесів  інформати-
зації  та  демократизації  суспільства  присвячені 
роботи  Р.  Даля,  Б.  Маркова,  які  відзначили  осо-
бливий  вплив  інформаційної  технології  на  життя 
суспільства і кожної окремої людини. Е. Тоффлер 
у своїх роботах приділяє особливу увагу цій про-
блемі, і загальна теза автора така: у зв’язку з роз-
витком  інформаційної  технології  відбувається 
трансформація виробництва, що супроводжується 
появою нової форми управління;  зокрема,  істотні 
зміни зазнає держава.

Правовій основі розвитку взаємозв’язку інфор-
матизації  та  демократизації  присвячені  роботи 
О.А. Гаврилова, А.І. Демидова, С.В. Калашникова, 
Є.І. Козлова і О.Е. Кутафина, І.І. Лукащук, Л. Саніс-
тебан. У цих роботах особлива увага приділяється 
з’ясуванню умов, за яких впровадження в повсяк-
денне життя суспільства інформаційних технологій 
дозволить  забезпечити  розвиток  демократичних 
інститутів,  пов’язаних  із  охороною  прав  і  свобод 
громадян,  питаннями  законності,  правопорядку  і 
соціального партнерства.

Сприйняття нової реальності й адаптація людини 
до  нових  умов  комунікації  відбувається  досить 
складно, і поки що важко сказати, чого більше – спо-
дівань  чи  розчарувань.  На  жаль,  нові  можливості 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) ство-
рюють і гальма в розвитку самої людини й людства 
в цілому. Тривога за віддалене і не зовсім віддалене 
майбутнє хвилює розум  і почуття багатьох людей, 
напружує  усталені  інститути  суспільства,  і  зовсім 
не випадково на новому етапі суспільного розвитку 
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зійшлися в нашій свідомості два феномени – фено-
мен  інформаційного суспільства  і феномен грома-
дянського  суспільства.  Проблема  їх  усвідомлення 
є  багатогранною  і  далеко  не  однозначною,  навіть 
у визначеннях. Час доводить, що жодне з названих 
визначень  («інформаційне»  або  «громадянське») 
як стан сучасного суспільного розвитку само по собі 
ні існувати, ні розвиватися не в змозі.

Суспільний  розвиток  –  тип  змін  у  суспільстві, 
який  супроводжується  переходом  суспільних  від-
носин до якісно нового стану. Він є наслідком вза-
ємодії  великої  сукупності  суспільних  процесів, 
основу яких становить цілеспрямована діяльність 
людей  та  різноманітних  організацій.  Загальний 
механізм  суспільного  розвитку  полягає  у  виник-
ненні  нових  потреб  у  різних  сферах  суспільного 
життя та пошуку можливостей їх задоволення. Нові 
потреби постійно виникають як наслідок суспільної 
діяльності, а тому пов’язані з пошуком та винахо-
дом  нових  засобів  праці,  спілкування,  організації 
суспільного життя, розширенням та поглибленням 
обсягу  наукового  знання,  ускладненням  форм  і 
механізмів творчої діяльності людей [5, с. 12].

Щодо  громадянського  суспільства  в  умовах 
інформатизації,  то  як  предмет  теоретичного  роз-
гляду  воно  привертає  все  більше  наукової  уваги 
через  посилення  власної  ролі  в  публічному  про-
сторі,  вироблення  політики  та  алгоритмізації 
суспільних  викликів.  Але  при  цьому  фіксується 
відсутність  одностайності  серед  фахівців  щодо 
його суті та призначення. На думку Л. Фіорамонті 
та  Ф.  Генріха,  завдання  визначення  концепції, 
поняття, основних функцій та розроблення страте-
гії громадянського суспільства – це, по суті, склад-
ний і потенційно суперечливий процес [8, с. 57].

Різними  дослідниками  громадянське  суспіль-
ство  трактується  по-різному, що  пов’язано  з  кон-
кретним  зразком  демократії  та  суспільства,  що 
формують загальний екзистенційний контекст нау-
ковця.  Відповідно,  у  визначенні  громадянського 
суспільства мають враховуватися не лише аналі-
тичні  засади цього  процесу,  а  й  конкретний  полі-
тико-культурний контекст.

Г.  Уайт  визначив  громадянське  суспільство 
як проміжну асоціативну сферу між державою та 
індивідами, що складається з організацій та груп, 
які  є  відокремленими  від  держави,  користуються 
автономністю  стосовно  держави  і  формуються 
добровільно членами суспільства для захисту або 
просування своїх інтересів або цінностей [9].

Із кінця ХХ ст. стає очевидним, що інформатиза-
ція суспільства, зокрема громадянського, – загаль-
ний  і неминучий період розвитку людської цивілі-
зації, період освоєння інформаційної картини світу, 
усвідомлення  єдності  законів  функціонування 
інформації в природі  і  суспільстві, практичного  їх 
застосування,  створення  індустрії  виробництва  і 
оброблення інформації.

Інформатизація  впливає  на  всі  сфери  люд-
ського  життя:  сприяє  зростанню  продуктивності 
праці,  поліпшенню  керованості  економікою,  розви-
тку  наукоємних  виробництв  та  високих  технологій, 
збагаченню духовного життя та подальшій демокра-
тизації  суспільства  тощо.  Інформаційні  технології 
відкривають нову сторінку в розвитку науки і життя 
суспільства в цілому. В політичній площині перехід 
cуcпiльcтвa  дo  інформаційної  cтaдiї  рoзвитку  дaє 
мoжливicть використовувати дeмoкрaтичнi iнcтитути 
як iнcтрумeнт соціального панування. Інформатиза-
ція у сфері економіки веде до появи нових галузей 
виробництва, змінює саме уявлення про реальний 
сектор  економіки,  що  включає  в  себе  віртуальну 
реальність  у  мережах  телекомунікацій  і,  зокрема, 
в Інтернеті. Різко зростають можливості і масштаби 
руху капіталів, з надзвичайною швидкістю і легкістю 
здійснюються фінансові операції [4, c. 53]

Інформатизація  суспільства  –  це  процесне 
поняття,  тобто  вона  має  етапність  реалізації.  На 
першому  етапі  передбачається  випереджаючий 
розвиток  науково-технічних  напрямів,  що  безпо-
середньо  забезпечують створення  і  використання 
нових  інформаційних  технологій.  Другий  етап 
характеризується комп’ютерним освоєнням інфор-
маційного фонду, завантаженням його в бази даних, 
об’єднаних поки в локальні обчислювальні мережі. 
Але вільний доступ до інформації, що зберігається 
в  таких  базах,  має  обмежене  коло  користува-
чів,  і  процес формування  інформаційної  культури 
населення ще триває. Третій етап  інформатизації 
передбачає забезпечення вільного доступу до всієї 
інформації,  накопиченої  людством,  можливість 
не  тільки  користуватися,  але й поповнювати регі-
ональний, загальнодержавний і світовий інформа-
ційні фонди. Інформаційний фонд стає надбанням 
практично кожного жителя країни, тому даний етап 
можна  назвати  етапом  соціалізації  і  актуалізації 
інформаційного фонду країни [1, с. 12].

Інформатизація  –  це  глобальний  процес 
активного  формування  та  широкомасштабного 
використання  інформаційних  ресурсів.  У  про-
цесі  інформатизації  відбувається  перетворення 
традиційного  технологічного  способу  виробни-
цтва і способу життя в новий, постіндустріальний, 
на  основі  використання  кібернетичних  методів  і 
засобів.  Інформатизація в  індустріально розвине-
них країнах стає центральною ланкою, що об’єднує 
всі сторони якісних перетворень у суспільстві.

У  результаті  інформатизації  на  новий  рівень 
піднімаються наукові  дослідження  і  розроблення, 
виробництво, управління, всі сфери політичного та 
соціального життя суспільства, якісно змінюються 
параметри економічного зростання.

Головними напрямками розвитку інформатиза-
ції стають:

–  створення найбільш прогресивних і найбільш 
гнучких засобів оброблення інформації;
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–  зниження  вартості  оброблення  інформації, 
покращення  технічних  характеристик  устатку-
вання;

–  розширення  масштабів  стандартизації  при-
строїв сполучення;

–  якісне покращення підготовки кадрів;
–  розроблення захисних заходів проти несанк-

ціонованого доступу до інформації.
Процес інформатизації, в результаті якого ство-

рюється  інформаційне  середовище,  відбувається 
не  завжди  усвідомлено,  хоча  його  окремі  компо-
ненти формуються людьми осмислено, цілеспря-
мовано  (наприклад,  бібліотеки,  банки даних,  ста-
тистичні  дані,  телефон,  комп’ютер  і  т.д.).  Наявне 
середовище  не  завжди  відповідає  потребам 
людини, воно суперечливим, агресивним [2, с. 250].

Широке використання нових інформаційних тех-
нологій  у  повсякденному  житті  сприяє  вдоскона-
ленню демократичних  засад,  веде  до  підвищення 
політичної  активності  громадян,  встановлення 
ефективного  діалогу  держави  та  громадськості  з 
подальшим  зворотнім  зв’язком.  Загалом,  процес 
становлення  інформаційного суспільства потребує 
від держави нових вимог, вимагає бути координато-
ром діяльності суб’єктів суспільства та сприяти ство-
ренню сприятливих умов інтеграції громадян країни 
у  глобальне  інформаційне суспільство, при цьому 
відстоювати власні інтереси у світовому інфопрос-
торі [1, с. 75]. Перехід на наступний рівень інформа-
ційного суспільства відбувається через науково-тех-
нічну революцію, в ході якої змінюється середовище 
проживання громадян, що призводить до зміни сві-
домості  людей.  Саме  технологічно-інформаційна 
революція  стала  причиною  таких  явищ,  як:  збіль-
шення  частки  інформаційних  комунікацій,  послуг 
та  продуктів  у  ВВП;  утворення  глобального  інфо-
простору, який забезпечує інформаційну взаємодію 
людей, їх вільний доступ до світових інформаційних 
ресурсів та задоволення потреб людей в інформа-
ційних послугах та продуктах. Перехід суспільства 
до  постіндустріальної,  чи,  точніше,  до  інформа-
ційної  стадії  характеризується  такими  критеріями: 
1)  космічні;  2)  технічні  (перехід  до шостого  техно-
логічного укладу); 3) соціально-економічні критерії. 
Від промислового суспільства, де домінують сфера 
послуг та промисловість, відповідно, інформаційне 
суспільство відрізняється тим, що знання, інформа-
ція,  інформаційні послуги  та всі  галузі,  пов’язані  з 
виробництвом  цієї  інформації  (комп’ютерна,  теле-
комунікаційна, телевізійна), збільшуються, а також 
зростає швидкими темпами інформація, а нове сус-
пільство продукує нові робочі місця [6, с. 27].

Сьогодні,  на  жаль,  процеси  інформатизації, 
як можливий засіб демократизації країни, стриму-
ють  високий  рівень  правового  нігілізму  громадян 
і  низький  рівень  авторитету  влади  і,  як  наслідок, 
довіри до неї з боку громадян  і суспільства.  Іноді 
здається,  що  процес  інформатизації  державних 

структур  здійснюють  аматори,  часто  він  набуває 
ознак постійного вдосконалення під тиском «раці-
оналізаторських  пропозицій».  Ніхто  не  несе  від-
повідальності за те, що скрізь від нас вимагають, 
крім паспорта, свідчити про свою особу довідками, 
ідентифікаційним  кодом  тощо.  Це,  як  не  дивно, 
не  дозволяє  і  самій  владі  підвищувати  вимоги 
до  себе  як  до  відповідального  постачальника 
повної  й  змістової  інформації  суспільству.  Окре-
мою  темою  є  питання  використання  інформацій-
ного  ресурсу  і  творчих  можливостей  громадян 
як  інвестиційного  ресурсу  розвитку  країни.  Наш 
законодавець цьому питанню поки що не приділяє 
достатньої уваги. Розвиваючи сектор інформацій-
них  технологій,  ми,  на  жаль,  не  маємо  визначе-
ного до кінця напряму вектора свого економічного 
і  суспільно-політичного  розвитку,  а  отже,  перебу-
ваємо  в  нестабільному  стані.  Настав  час  більш 
вимогливо говорити про результати електронізації, 
оцифровування  інформаційного  середовища  та 
інформаційного ресурсу. Необхідно більш активно 
порушувати  питання  про  електронну  державу  й 
електронне  суспільство,  електронне  урядування 
через розгляд проблем акумуляції засобів  і мето-
дів  суспільства  під  час  застосування  інформа-
ційно-комунікаційних технологій.

Усе  назване  накладає  на  державу  величез-
ний  обов’язок  перед  суспільством  (за  цим  стоїть, 
зокрема,  і  доля  наших  міжнародних  контактів). 
Інформатизація  змінює  світ,  і  нам, щоб  знову  під-
нятися на верхні щаблі світового облаштування, де 
ми перебували ще наприкінці 80-х рр. минулого сто-
ліття,  невідкладно  треба  вирішувати  питання,  що 
зі всією гостротою постає перед нами, – створення 
власного інтегрованого національного проекту інно-
ваційного  розвитку  в  нових  умовах  вимог  світової 
інформаційно-комунікаційної  дійсності.  За  умов 
якісного  використання  національного  інформацій-
ного ресурсу Україна може опинитися на орбіті, де 
реалізують свої амбіції провідні країни світу [7].

Інформатизація  суспільства  і  державного 
управління,  розвиток  мережевих  інформацій-
них  структур  і  поява  більш-менш  чітких  уявлень 
про віртуальний простір  змушує по-новому поди-
витися на проблему організації та захисту  інфор-
маційного  простору  країни  як  суспільно-політич-
ного надбання. У сучасному суспільстві, яке живе 
під тиском потреб економічної глобалізації, у всіх 
видах  співпраці  боротьба  за  інформаційний  про-
стір ведеться жорстко. Вона підсилюється під час 
кожного оберту інформаційної революції, саме тут 
пролягає  «передовий  край  боротьби»  і  уяв  пост-
класичної геополітики. Якщо класична геополітика 
була  заснована  на  сакральних  ідеях  віри,  ґрунту 
(землі)  й  крові,  то  інформатизація  порушила 
питання про трансляцію цих символів у віртуаль-
ний простір у вигляді символічного капіталу наці-
ональної культури. За таких умов роль і значення 



  ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

71

духовних,  цивілізаційних  і  культурних  факторів 
суспільного  розвитку  підсилюються,  змушуючи 
громадян  брати  більш  активну  участь  у  держав-
ному управлінні через об’єднання громадян, соці-
альні  мережі  тощо,  підкоряючись  й  підкоряючи 
собі  в  ім’я  загального добра й  загальнолюдських 
чеснот.  Індикаторами  оцінки  правильності  обра-
ного  шляху  стають  показники  демократії,  відно-
сини з власністю, рівень справедливості.

висновки.  На  сучасному  етапі  розвитку  сус-
пільства  процеси  демократизації  та  інформати-
зації  носять  взаємообумовлений,  діалектичний 
характер,  який  проявляється  в  неоднозначності 
впливу один на одного  і  у відповідній суперечли-
вості соціальних наслідків цієї взаємодії.

Інформатизація  громадянського  суспільства 
виступає  необхідною  умовою  наростання  процесів 
демократизації.  За  відсутності  або  нерозвиненості 
цієї умови успіх демократизації стає проблематичним.

Специфічне протікання процесів  інформатиза-
ції в нашому суспільстві є джерелом формування 
інформаційної  нерівності,  яке  можливо  мінімізу-
вати  за  умови  ефективного  управління  демокра-
тичними процесами.
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The article substantiates the relevance and increasing importance of studying the processes of 
informatization of society as one of the factors influencing the increase of its democratization 
level. Review of scientific literature allowed authors to describe the main theoretical and meth-
odological approaches to the study of such influence.
Informatization of the political life of civil society is not limited to the development of technical 
means, but has more profound reasons. At present, to a considerable extent, the development 
of the modern political system is associated with methods of information interaction of subjects 
of political life, which require new knowledge about the problems of the impact of informatization 
on socio-political processes, in particular processes of democratization.
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