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НАПРЯМИ ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА
ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

Abs tract.  The influence of internet-technologies on the political life and the directions of
socio-political changes in connection with the distribution of network 
communications is described. On the one hand, the possibilities of internet-
communications favor the democratic processes. On the other hand, the 
internet-technologies are able to render a negative social influence. It is 
emphasized that empiric researches in this sphere will help to find the methods
of solving the described problems.

Су час ні за со би по лі тич ної й ма со вої ко му ні ка ції, що від по ві да ють ха рак те ристи -
кам ін фор ма цій но го сус пільс тва, впли ва ють на тех но ло гії со ці аль но го 
ке ру ван ня, що ви ма гає від дер жав них служ бов ців зас то су ван ня но вих прин ци пів 
ро бо ти, як-то: дія на ос но ві ко лек тив ної від по ві даль нос ті, ді ло во го пар тнерс тва 
й спів ро біт ниц тва з гро мад ськіс тю. Ін тер нет- тех но ло гії, спри я ю чи ін фор ма ти за ції
по лі тич них інс ти ту тів, у кіль ка ра зів збіль шу ють мож ли вос ті ви ко рис тан ня ін фор ма -
ції в рам ках від но син дер жа ви й сус пільс тва, пов ніс тю мо ди фі ку ю чи спо со би 
дер жав но го ке ру ван ня. Най більш важ ли вий вне сок у роз роб ку да но го нап ря му внес -
ли такі вче ні: Л. Бе лі ніс, Г.В. Гра чов, В.А. Гу то ров, А.О. Да ви дов, С. Клифт, В. Ко -
ва лев ський, Б.В. Мар ков, І.С. Ме лю хин, І.Л. Мо ро зов, Д.Н. Пєс ков і ін. [див. 1–8].

Но ва ме реж на ре аль ність під ні має но ві пи тан ня, які по ля га ють у дво їс то му 
ха рак те рі по ши рен ня ін тер нет- ко му ні ка цій у по лі тич ній сфе рі: мож ли вос ті ме ре жі
Ін тер нет мо жуть бу ти ви ко рис та ні як для під трим ки іс ну ю чо го со ці аль но го по ряд -
ку, так і з ме тою вста нов лен ня дик та ту ри або анар хії за леж но від со ці аль но- по лі -
тичних і еко но міч них умов. З од но го бо ку, но ві за со би комп’ютер них ко му ні ка цій,
бу ду чи за сво єю сут тю скла до вою час ти ною сус піль но го бла га, зас то со ву ють ся, 
як пра ви ло, для до сяг нен ня й під трим ки ста біль нос ті в сус пільс тві. Те о ре ти ки, що 
під три му ють да ну точ ку зо ру, вва жа ють, що ви ко рис тан ня ін тер нет- ко му ні ка ції
збіль шує дос туп до дер жав ної ін фор ма ції і під ви щує сту пінь впли ву з бо ку сус пільс -
тва на прий нят тя по лі тич них рі шень за до по мо гою ін те рак тив ної іден ти фі ка ції ін те -
ре сів, а та кож усу ває по се ред ни ків у вза є мо дії гро ма дян з дер жав ни ми струк ту ра ми,
тоб то ано нім ність за без пе чує за хист осо бис тої ін фор ма ції. З ін шо го бо ку, з по ши -
рен ням гло баль них ін фор ма цій но- ко му ні ка тив них тех но ло гій ви ни кає не без пе ка
про ве ден ня но вих ра ди каль них екс пе ри мен тів із со ці аль но го конс тру ю ван ня. Дум -
ка при хиль ни ків да ної кон цеп ції ґрун ту єть ся на ви яв лен ні до дат ко вих бар’єрів, що
ви ни ка ють при здій снен ні ос нов них прин ци пів де мок ра тії, а са ме: проб ле ми циф -
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рової не рів нос ті, но вих ма ні пу ля тив них тех но ло гій, під ви щен ня кон тро лю за ді яль -
ніс тю ок ре мої лю ди ни та ін.

Ме тою да ної стат ті є роз гляд со ці аль но- по лі тич них змін, що суп ро вод жу ють
роз ви ток ін фор ма цій но го сус пільс тва. Ви хо дя чи з та кої пос та нов ки проб ле ми, у да -
ній стат ті оці ню ють ся мож ли вос ті ме реж них за со бів ко му ні ка ції в ре а лі за ції елек -
трон ної де мок ра тії; вис віт лю єть ся под вій ність со ці аль но- по лі тич них змін, що від би -
ва ють суть проб ле ми ви ко рис тан ня ме ре жі в по лі ти ці; поз на ча ють ся клю чо ві проб -
ле ми та ких пе рет во рень.

На дум ку те о ре ти ків пос тін дус трі аль но го сус пільс тва, сту пінь ін фор ма ти за ції
всіх со ці аль них про це сів виз на чає рі вень роз ви не нос ті сус пільс тва в гло баль ній 
сис те мі, що і є ос нов ною оз на кою ін фор ма цій но го сус пільс тва. До гло баль ної 
ін фор ма цій ної ре во лю ції по літ тех но ло ги пра цю ва ли за до по мо гою тра ди цій них 
за со бів ма со вої ко му ні ка ції, дос туп до яких був об ме же ний ко лом мож нов лад ців. За
до по мо гою стан дар ти зо ва них ма со вих ко му ні ка цій во ни ви хо ди ли на тран сля цію
куль тур них цін нос тей і форм по ве дін ки, дик ту ва ли влас ні пог ля ди й дум ки, ак ту а лі -
зу ва ли не об хід ні проб ле ми для сус піль них дис ку сій. Для ін фор ма цій но го сус пільс -
тва влас ти ві ін ші орі єн та ції, де ос нов ним зав дан ням вза є мо дії ор га нів вла ди з 
сус пільс твом стає до сяг нен ня при мі ні маль них фі нан со вих вит ра тах мак си маль но го
впли ву на лю дей. Роз гляд зас то су ван ня но вих ін фор ма цій но- ко му ні ка тив них ме ха -
ніз мів у со ці аль ній вза є мо дії й у по лі тич них про це сах го во рить про зростан ня ро лі
знан ня в со ці аль но- по лі тич них про це сах. То му ос нов на нас та но ва тран сфор ма ції
дер жа ви в стан ме реж но го сус пільс тва ре а лі зу єть ся шля хом про ве ден ня он лай н-
ре фе рен ду мів і пря мої учас ті гро ма дян в об го во рен ні най більш гос трих проб лем, 
а та кож учас ті в прий нят ті ад мі ніс тра тив них рі шень че рез сис те му World Wi de Web
і елек трон ну пош ту.

При сут ність у гло баль но му ін фор ма цій но му прос то рі стає од ним з виз на чаль -
них нап ря мів са моп ре зен та ції для по лі тич них ак то рів. Ви хо дя чи з вис нов ків про 
вір ту а лі за цію сус пільс тва, за до по мо гою ін тер нет по лі тич не се ре до ви ще виз на ча єть -
ся вже не бі нар ною схе мою во рог- друг, а вір ту аль ни ми від но си на ми між об ра зом і
йо го сим во ліч ним сприй нят тям. Ста нов лен ня Ін тер нету як за со бу по лі тич ної ко му -
ні ка ції обу мов лює ви ник нен ня й по ши рен ня но вих форм від но син, що при пус ка ють
вза є мо дію об ра зів і зна ків за до по мо гою вір ту аль но го се ре до ви ща гло баль ної 
ме ре жі.

З роз вит ком і по ши рен ням у со ці аль ній сфе рі гло баль ної ме ре жі комп’юте рів
з’яви ли ся на у ко ві кон цеп ції, спря мо ва ні на ви рі шен ня проб ле ми ві до соб ле нос ті 
ін ди ві да й со ці аль них груп від ре а лі за ції по лі тич ної вла ди зав дя ки збіль шен ню їх
учас ті в по лі тич но му жит ті й пе ре хо ду до ін фор ма цій но го спо со бу дер жав но го ке ру -
ван ня. Су час ний роз ви ток ме реж них за со бів ко му ні ка ції доз во лив по ліп ши ти су час -
ні де мок ра тич ні ре жи ми, роз кри ва ю чи біль ше ін фор ма ції, спри я ю чи про зо рос ті 
дер жав ної ді яль нос ті й роз ви ва ю чи но ві фор ми по лі тич ної ак тив нос ті.

Ме ре жа Ін тер нет як но вий ко му ні ка цій ний за сіб на дає но ві мож ли вос ті 
ін те рак ції од но го з од ним і ро бо ти з ін фор ма ці єю не за леж но від по лі тич них за бо-
рон і цен зу ри, що свід чить про її лі бе раль ність і де мок ра тич ність. То му вва жа єть ся,
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що но ві ко му ні ка цій ні за со би на да ють шанс пе рей ти від мо де лі по лі ар хії [див. 9] 
до вір ту аль ної мо де лі іде аль ної дер жа ви як син те тич ної фор ми пря мої, пар ти ци па -
тор ної (де мок ра тія учас ті) і кон сен сус ної (де мок ра тія об го во рен ня, уз год жен ня) 
де мок ра тії.

Ста нов лен ня но вих ка те го рій со ці о ло гіч ної на у ки й до лу чен ня їх до по лі тич ної
прак ти ки ще не має од ноз нач ної ін тер пре та ції. Сфор мо ва на спе ці аль на тер мі но ло -
гія опи сує но ві мож ли вос ті про ек тів що до прак тич ної ре а лі за ції мо де лі іде аль ної
дер жа ви. Іс ну ють різ ні ва рі а ції наз ви та кої мо де лі: “мо дем на де мок ра тія”, “циф ро -
ва (дід жі таль на) де мок ра тія” (di gi tal de moc racy), “кі бер не тич ний по ліс”, “кі бер по лі -
ти ка”, “кі бер де мок ра тія” (cyber de moc racy), “ко му ні ка цій на де мок ра тія”, “ком п’ю -
тер  но- о по се ред ко ва на де мок ра тія” (com pu ter- me di a ted de moc racy), “елек трон не 
гро ма дянс тво”, “вір ту аль на де мок ра тія” (vir tu al de moc racy), “ін фор ма цій на де мок -
ра тія” (in for ma ti o nal de moc racy) і т.д. У ці ло му во ни поз на ча ють зас то су ван ня но вих
ін фор ма цій них тех но ло гій у всіх ви дах по лі тич но го жит тя. У цей час час ті ше зас то -
со ву єть ся мо во спо лу чен ня “елек трон на де мок ра тія” (еlec tro nic de moc racy), то му що
сло во “елек трон ний” має на ува зі зас то су ван ня гло баль них ін те рак тив них тех но ло -
гій. У да ній ро бо ті бу де ви ко рис та не са ме це по нят тя як най більш ус та ле не в со -
ці о ло гії ба га тьох кра ї нах сві ту.

У по лі то ло гіч но му кон тек сті “елек трон на де мок ра тія” ро зу мі єть ся як “будь- я ка
де мок ра тич на по лі тич на сис те ма, у якій комп’юте ри й комп’ютер ні ме ре жі ви ко рис -
то ву ють ся для ви ко нан ня най важ ли ві ших фун кцій де мок ра тич но го про це су, та ких
як по ши рен ня ін фор ма ції й ко му ні ка ція, об’єд нан ня ін те ре сів гро ма дян і прий нят-
тя рі шень (шля хом на ра ди й го ло су ван ня)” [10, 11]. У ко му ні ка тив но му ас пек ті 
М. Н. Гра чов роз гля дає по нят тя “елек трон ної де мок ра тії” як “зас но ва ний на за-
с тосу ван ні ме реж них комп’ютер них тех но ло гій ме ха нізм за без пе чен ня по лі тич ної
ко му ні ка ції, що спри яє ре а лі за ції прин ци пів на ро дов лад дя й доз во ляє при вес ти по -
лі тич ний уст рій у від по від ність із ре аль ни ми пот ре ба ми ін фор ма цій но го сус пільс -
тва, що зна хо дить ся в ста дії ста нов лен ня” [12, с. 93]. Да ний кон цепт но вої де мок ра -
тії вмі щає всі ля кі фор ми “е-(elec tro nic)"те о рій, тоб то по єд нує та кі ка те го рії, як “елек -
трон ний уряд”, “елек трон на дер жа ва”, “елек трон не го ло су ван ня”, “елек трон на ко -
му ні ка ція”, “елек трон на не рів ність”, “елек трон не шпи гунс тво” і т.д. В ре зуль та ті
тер мін “елек трон на де мок ра тія” міс тить у со бі он лай но ву пра во за хис ну ді яль ність,
елек трон не про ве ден ня пе ред ви бор чих кам па ній, ви ко рис тан ня ме реж ної ко му ні -
кації в по лі тич ній бо роть бі.

Клю чо ва ме та елек трон ної де мок ра тії по ля гає в то му, що во на доз во ляє гро ма -
дя нам бра ти участь у ро бо ті ор га нів вла ди, а дер жа ві, у свою чер гу, більш чуй но 
ре а гу ва ти на пот ре би сус пільс тва. Впро вад жен ня по діб них про ек тів спри яє ви ник -
нен ню пог ля ду на Ін тер нет, як на прос тір для роз роб ки й ап ро ба ції со ці аль но- по лі -
тич них стра те гій роз вит ку сус пільс тва з нас туп ни ми вип рав лен ня ми з ме тою до сяг -
нен ня мак си маль но го ефек ту в мо дер ні за ції со ці аль ної сис те ми. Уза галь нен ня те о -
ре тич них тез при хиль ни ків роз гля ну тих кон цеп цій доз во ляє ви ді ли ти як прин ци пи 
елек трон ної де мок ра тії та кі ха рак те рис ти ки: дос туп ність, ін те рак тив ність, пар ти ци -
па тор ність і уз год же ність.
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Дос туп ність – ви рі шен ня проб ле ми дос ту пу до ін фор ма ції про ді яль ність по лі -
тич них інс ти ту тів: для кож ної лю ди ни в опе ра тив но му по ряд ку роз кри ва ють ся про -
ек ти за ко нів, ана лі тич ні ма те рі а ли, по точ на ін фор ма ція і т.д. “Зав дя ки ви ник нен ню
но вих форм опо се ред ко ва но го пуб ліч но го дос ту пу до ін фор ма ції, дос туп ність ві до -
мос тей про будь-яку дію або по дію пе рес та ла за ле жа ти не тіль ки від кіль кос ті 
лю дей, що без по се ред ньо спос те рі га ли за нею у мо мент її здій снен ня, але й від 
фак тич но го міс цез на ход жен ня “дже ре ла” і “спо жи ва ча” ін фор ма ції як у прос то рі,
так і в ча сі” [13, с. 99]. Нез ва жа ю чи на до сить ви со кий сту пінь від кри тос ті тра ди цій -
них за со бів ма со вої ін фор ма ції, комп’ютер ні ко му ні ка тив ні тех но ло гії ще біль шою
мі рою ма ють здат ність зро би ти дер жав ну вла ду більш про зо рою й від по ві даль ною.
Спро щен ня і не нав’яз ли вість про це су ін фор му ван ня те пер доз во ляє здій сню ва ти ін -
ди ві ду а лі зо ва ну дос тав ку по ві дом лень, при ді ля ю чи ува гу особ ли вос тям кож ної 
гру пи і по да ю чи ін фор ма цію за леж но від рів ня за ці кав ле нос ті. Очі ку ва на про зо -
рість, від кри тість і від по ві даль ність офі цій них дже рел при ве де до збіль шен ня ка пі та -
лу сус піль ної до ві ри на се лен ня до по лі тич них інс ти ту тів.

Ін те рак тив ність – за без пе чен ня пос тій но го ін те рак ти ву, тоб то без пе рер вно го
зво рот но го зв’яз ку. Змен шу ю чи в кіль ка ти сяч ра зів вит ра ти на зв’язок, ме реж ні 
ко му ні ка ції за без пе чу ють од но час ний і прак тич но мит тє вий кон такт між со бою не -
об ме же ної кіль кос ті гро ма дян без прос то ро во- ча со вих меж. Те пер ніх то не за ле жить
від наб ли же нос ті до за со бів ма со вої ко му ні ка ції, для то го щоб вис ло ви ти влас ну
точ ку зо ру й від сто я ти свою дум ку. За до по мо гою гло баль ної ме ре жі Ін тер нет усі
мо жуть ад ре су ва ти ство ре ні по ві дом лен ня міль йо нам лю дей. Зав дя ки та ким ха рак -
те рис ти кам Ін тер нет дає по тен цій ну мож ли вість будь- я ко му учас ни ку по лі тич но го
про це су без пе рер вно спіл ку ва ти ся й зби ра ти нав ко ло се бе од но дум ців, а та кож кож -
но му бу ти по чу тим і бра ти участь у ви рі шен ні ак ту аль них по лі тич них пи тань на на -
ці о наль но му й гло баль но му рів ні, нап рик лад, за до по мо гою он лай н-ре фе рен ду мів.

Пар ти ци па тор ність елек трон ної де мок ра тії ба зу єть ся на ви ко рис тан ні но віт ніх
ін фор ма цій но- ко му ні ка цій них тех но ло гій для ре а лі за ції ци віль них прав, сво бод та
ін те ре сів, що є ос но вою пря мої де мок ра тії. Пар ти ци па ція доз во ляє вклю ча ти в 
про цес по лі тич ної со ці а лі за ції гро ма дян, які по- різ но му став лять ся до по лі ти ки, 
ді яль нос ті дер жав ної вла ди, у си лу осо бис тих при чин не бе руть учас ті в по лі тич них
кам па ні ях, але праг нуть на міс це во му рів ні бра ти участь у ви рі шен ні по лі тич них,
еко но міч них і со ці аль них проб лем. Зав дя ки но віт нім тех но ло гі ям ін ди від зав жди 
мо же одер жа ти не об хід ну сус піль но або ін ди ві ду аль но зна чи му ін фор ма цію і до лу -
чи ти ся до про це су прий нят тя по лі тич них рі шень [14, с. 214–222]. Го лов на пе ре ва га
по ля гає в то му, що най час ті ше по лі тич на пар ти ци па ція бу де ма ти осо бис тіс ну спря -
мо ва ність на до сяг нен ня ме ти в ін те ре сах со ці аль ної гру пи, яку пред став ляє ін ди від.
Збіль шу єть ся кіль кість ак тив них гро ма дян, що ба жа ють бра ти пос тій ну участь у
гро мад сько му жит ті.

Уз год же ність – про це ду ра об го во рен ня ак ту аль них пи тань, ус та нов лен ня 
ді а ло гу на ос но ві ви со ко го рів ня по ін фор мо ва нос ті учас ни ків і ви роб лен ня оп ти -
маль но го на да ний час пог ля ду на по лі тич ні пи тан ня [14, с. 214–222]. Зав дя ки но вим
мож ли вос тям обєд ну ва ти ся “за ін те ре са ми”, пря мо і без по се ред ньо від сто ю ва ти 
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свої ін те ре си іс тот но змі ню єть ся інс ти тут ло біз му – ді яль нос ті со ці аль них груп, 
що до би ва ють ся пев них по лі тич них та ін ших ці лей. Від нос но де ше ві мо мен таль ні
опи ту ван ня- го ло су ван ня з різ них со ці аль но- по лі тич них проб лем у мас шта бі ці лої
кра ї ни або ок ре мо го ре гі о ну з ме тою впли ву на за ко но дав ців і по са до вих осіб ве -
дуть до ви ник нен ня но во го спо со бу ви рі шен ня пи тань та вра ху ван ня ін те ре сів. 
Ви ко рис тан ня елек трон но го об го во рен ня в за ко нот вор чій ді яль нос ті, опуб лі ку -
ван ня про по зи цій дер жа ви з ме тою іні ці а ції ши ро кої дис ку сії се ред на се лен ня й 
нас туп но го вив чен ня її ре зуль та тів при ве дуть до по я ви вір ту аль но го по се ред ни ка
(офі цій ні веб- сай ти) [5].

Ці прин ци пи свід чать на ко ристь роз вит ку струк тур елек трон ної де мок ра тії та
по ши рен ня від по від них про ек тів у будь- я кій дер жа ві. Пер спек ти ви елек трон ної 
де мок ра тії пов’яза ні з рів нем роз вит ку ін фор ма цій ної інф рас трук ту ри та ор га ні за ці -
єю ос ві ти на се лен ня що до мож ли вос ті ви ко рис тан ня но вих тех но ло гій. Со ці аль ні й
тех но ло гіч ні ре зуль та ти по ши рен ня гло баль ної ме ре жі спри я ють удос ко на лен ню 
іс ну ю чих де мок ра тич них систем.

Вод но час що до ши ро ко го ви ко рис тан ня комп’ютер них тех но ло гій у по лі ти ці 
іс ну ють і ін ші точ ки зо ру, вис лов лю ють ся сум ні ви, що роз ви ток елек трон ної де мок -
ра тії ве де до по ліп шен ня ро бо ти по лі тич них інс ти ту тів. Роз гля не мо док лад ні ше
мож ли ві не га тив ні со ці аль ні нас лід ки впли ву ін тер нет- тех но ло гій на по лі тич не жит -
тя сус пільс тва. Бу ду чи не і є рар хі зо ван ною гло баль ною ме ре жею, Ін тер нет не в змо зі
поз ба ви ти сус пільс тво за  будь- я ко го де мок ра тич но го ре жи му від со ці аль них не рів -
нос тей і за без пе чи ти го лов ні сво бо ди. Ін тер нет здат ний од но час но впли ва ти на різ -
ні по лі тич ні про це си в пря мо про ти леж но му нап ря мі. За леж но від век то ра зас то су -
ван ня йо го мож ли вос ті мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся як для під ви щен ня рів ня учас ті
гро ма дян у по лі ти ці, так і для то таль но го кон тро лю дер жа ви над сво їм на се лен ням.

Ос нов ні нап ря ми пе рет во рень со ці аль ної вза є мо дії в су час но му сус пільс тві на
ос но ві ін тер нет- тех но ло гій – роз ши рен ня дос ту пу до ін фор ма ції; ус та нов лен ня 
пря мих і рів ноп рав них зв’яз ків усіх з усі ма; об мін сим воль ни ми фор ма ми з ви ко рис -
тан ням ін те рак тив них форм – да ють мож ли вість будь- я ко го со ці аль но го конс тру ю -
ван ня: від аб со лют но анар хіч но го сус пільс тва до то та лі тар ної дер жа ви. На рів ні з
іде єю “елек трон ної де мок ра тії” мож на об го во рю ва ти струк ту ри “елек трон но го 
то та лі та риз му” або “елек трон ної анар хії”. То му не об хід но вра хо ву ва ти, що со ці аль -
но- по лі тич ні нас лід ки ви ко рис тан ня ін тер нет- тех но ло гій мо жуть при вес ти до двох
ра ди каль них по лю сів со ці аль но го конс тру ю ван ня, сут ність яких пря мо про ти леж на
мо де лі іде аль ної дер жа ви і прин ци пам елек трон ної де мок ра тії. Поз на чи мо ос нов ні
проб ле ми, що ви ни ка ють внас лі док знач но го по ши рен ня й зас то су ван ня ін тер нет-
ко му ні ка цій у по лі тич ній сфе рі.

Циф ро ва не рів ність. Роз ви ток ін фор ма цій них тех но ло гій за гос трює проб ле му
циф ро вої не рів нос ті, що про яв ля єть ся в не од на ко во му со ці аль но му ста но ви щі 
лю дей че рез різ ний дос туп до ін фор ма цій но- ко му ні ка тив них тех но ло гій. У за хід них
те о рі ях при опи сі цьо го фе но ме ну вжи ва єть ся спе ці аль ний тер мін “di gi tal di vi de”, що
оз на чає по діл сус пільс тва на ос но ві ви ко рис тан ня ін фор ма цій них ре сур сів за леж но
від во ло дін ня влас ніс тю й ба гатс твом, не од на ко вих ста ту сів у сис те мі уп рав лін ня і
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вла ди, рів ня ос ві ти, ві ку, міс ця про жи ван ня й ет ніч но го по ход жен ня. При род но 
з’яв ля ють ся со ці аль ні гру пи чи на віть кла си, які най ближ чим ча сом не змо жуть
одер жа ти дос туп до гло баль ної ме ре жі.

У ці ло му по нят тя циф ро вої не рів нос ті про яв ля єть ся як до дат ко вий чин ник со ці -
аль ної не рів нос ті. Хо ча ук ра їн ський сег мент Ін тер нету пос тій но й ін тен сив но роз ви -
ва єть ся на кіль кіс но му і якіс тно му рів ні (так, нап рик лад, мак си маль на ау ди то рія Ін -
тер не ту в Ук ра ї ні (Уа не ту) за ве ре сень 2004 р. скла ла 2,18 млн. ко рис ту ва чів, це на
280 тис. осіб (15%) біль ше, ніж у сер пні), але дос туп до Ін тер не ту, за різ ни ми оцін ка -
ми, має всьо го 7–10% на се лен ня Ук ра ї ни. Крім то го, ве ли ко го зна чен ня на бу ває рі -
вень фі нан со вих вкла день у сфе ру ін тер нет- ін фрас трук ту ри, що мо же ста ти ще од ні -
єю при чи ною для те ри то рі аль ної сег ре га ції на се лен ня. У біль шос ті ре гі о нів цей по -
каз ник на ба га то ниж че – за кіль кос тю ко рис ту ва чів Ін тер нет тіль ки чо ти ри міс та
Ук ра ї ни ма ють по каз ни ки ви ще п’яти від сот ків: Ки їв (60%); Дніп ро пет ровськ (11%);
Оде са (7%) і Львів (5%) [15].

На яв ність проб ле ми не рів но го дос ту пу до ін фор ма цій них тех но ло гій оз на чає не
тіль ки від сут ність у час ти ни сус пільс тва дос ту пу до благ ме реж них ко му ні ка цій, але
й не доз во ляє пов ною мі рою ви ко рис та ти їх тим, у ко го не має на ви чок ро бо ти з ве -
ли ки ми ін фор ма цій ни ми по то ка ми. То му від нос но по лі тич них про це сів проб ле ма
циф ро вої не рів нос ті свід чить про те, що вплив на ви роб лен ня по лі тич них рі шень і
фор му ван ня стра те гії дер жав но го роз вит ку по ки іс нує ви нят ко во в сфор мо ва них ра -
ні ше про фе сій них груп ло біс тів, які, крім всьо го ін шо го, одер жа ли у свої ар се на ли
ще біль ше ва же лів впли ву. Зви чай ні гро ма дя ни, на віть за на яв нос ті під клю че них до
ме ре жі комп’юте рів, і те пер не ма ють та ких мож ли вос тей, які ма ють впли во ві й за -
мож ні лю ди.

Удос ко на лен ня ма ні пу ля тив них тех но ло гій. Муль ти ме дій ність, ін те рак тив ність,
ано нім ність і спе ці а лі за ція ме реж ної ко му ні ка ції збіль шу ють сту пінь її пси хо ло гіч -
но го впли ву на осо бис тість, а са ме ці лий ряд особ ли вос тей ін тер нет- ко му ні ка ції як
со ці аль но го се ре до ви ща: на яв ність спе ци фіч ної мо ви вза є мо дії ("смай ли ків”, аб ре ві -
а тур, ви ко рис тан ня ко льо рів і роз мі ру шриф ту); спе ци фіч них норм вза є мо дії (до пу -
щен ня біль шої роз ку тос ті в бік аг ре сив нос ті або дру же люб нос ті); ви бор чої тран сля -
ції со ці аль них ро лей (так, нап рик лад, біль ша час ти на “вір ту аль них пер сон” на ді ля -
єть ся ат ри бу та ми ус піш нос ті й зна чи мос ті) [16]. Як ствер джу ють фа хів ці, ме ре жа
спри яє ре а лі за ції трьох ос нов них кла сів люд ських пот реб – у спіл ку ван ні, у піз нан ні
й у роз ва зі – і на дає без ліч спо со бів са моп ре зен та ції, ін фор ма цій ної ак тив нос ті й со -
ці аль ної вклю чен нос ті [див. 17; 18]. Ви ко рис то ву ю чи вдос ко на ле ну мож ли вість пря -
мо го пси хо ло гіч но го ма ні пу лю ван ня осо бис тіс тю за до по мо гою комп’ютер ної ме ре -
жі, по літ тех но ло ги те пер здат ні ви роб ля ти біль ше не по міт ну і точ но спря мо ва ну
стра те гію по лі тич но го впли ву і уп рав лін ня сус піль ною дум кою, а та кож да ють ма су
но вих спо со бів для ство рен ня ці лес пря мо ва ної про па ган ди, ре а лі за ції ра ди каль них
по лі тич них кам па ній.

Тех ніч на не дос ко на лість по шу ко вих ма шин. Іс ну ють пев ні тех ніч ні й прог рам ні
об ме жен ня по шу ко вих ма шин, що ста нов лять най важ ли ві ший за сіб дос ту пу до 
ін фор ма ції в ме ре жі. Роз роб ни ки й твор ці по шу ко вих ма шин зіш тов ху ють ся з тех -
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ноло гіч ни ми об ме жен ня ми, які в цей час виз на ча ють сис те ма тич не увім кнен ня й 
вим кнен ня, роб ля чи од ні сай ти ві до ми ми, а ін ші не ви ди ми ми. У ро бо ті Ге ле на Нюс -
сба у ма, Лу ка са Д. Інт ро на “Фор му ван ня ме ре жі: чо му важ ли ва по лі ти ка по шу ко вих
ма шин” док лад но опи са ні де я кі схе ми ма ні пу лю ван ня ре зуль та та ми по шу ку. Во ни
об ма ню ють ал го ритм ран жу ван ня за до по мо гою та ких за со бів, як на пов нен ня тек сту
клю чо ви ми сло ва ми й ви ко рис тан ня не ви ди мо го або дріб но го тек сту. По шу ко ві ма -
ши ни на ос но ві ка та ло гів мо жуть ство рю ва ти свої ба зи да них і виз на ча ти, що бу де
збе рі га ти ся в них. Кри те рії, ви ко рис то ву ва ні ре дак то ра ми при ви не сен ні рі шен ня про
ін дек су ван ня сто рін ки, мо жуть бу ти роз ми ти ми. Унас лі док цьо го чи їйсь сто рін ці 
мо же бу ти від мов ле но (без по ві дом лен ня), при чо му її тво рець не бу де зна ти, що 
пот ріб но зро би ти для вклю чен ня сай ту в спи сок ка та ло гу. [19, с. 14–15]. Біль шість ко -
рис ту ва чів ме ре жі, не роз би ра ю чись гли бо ко в ме ха ніз мах по шу ко вих ма шин і спо -
со бів ви во дів ре зуль та тів у них, не ма ють сво бо ди ви бо ру ін фор ма ції, то му що во ни
не ус ві дом лю ють, що за будь- я ких ре зуль та тів по шу ку в ме ре жі пред став ле на тіль ки
час ти на ін фор ма ції. Біль ше то го, ла тен тна заг ро за гло баль ної ме ре жі як за со бу ко му -
ні ка ції по ля гає в то му, що те лег ля да чі і ра ді ос лу ха чі вже ус ві дом лю ють по тен цій ні
спо со би ма ні пу лю ван ня їх ньою по ве дін кою, то ді як ко рис ту ва чі ме ре жі ще впев не ні
у сво бо ді сво го ін фор ма цій но го ви бо ру. “Ко рис ту вач Ін тер не ту вва жає се бе ак тив -
ним ви бір ни ком, ос кіль ки пе ре ко на ний, що пот ра пив на да ний ін фор ма цій ний 
ре сурс са мос тій но, у від по від нос ті зі сво ї ми ін те ре са ми й віль ний звер ну ти ся до аль -
тер на тив них дже рел у будь- я кий мо мент. По діб на “са мов пев не ність” мо же сер йоз но
по ни зи ти по ріг ра ці о наль но- кри тич но го сприй нят тя ін фор ма ції” [8, с. 142].

Крім роз гля ну тих інф рас трук тур них і тех ніч них проб лем ви ко рис тан ня ме ре жі в
со ці аль ній вза є мо дії, іс ну ють дві проб ле ми со ці аль но- по лі тич но го ха рак те ру, що
спри я ють ус та нов лен ню або анар хії, або ав ток ра тії: проб ле ма ін фор ма цій ної без пе -
ки дер жа ви й проб ле ма кон фі ден цій нос ті при ват но го жит тя.

У світ лі за хід ної фі ло соф ської тра ди ції знан ня змі нює лю дей, во но мо же ро би ти
лю дей кра щи ми, але не вся ке знан ня – це знан ня на бла го. Пе ре хоп лен ня елек трон них
лис тів, ко пі ю ван ня кон фі ден цій ної ін фор ма ції, комп’ютер не шах райс тво, не без пе ка
комп’ютер них ві ру сів, які кра дуть ад ре си елек трон ної пош ти з ад рес них книг і сти -
рають жорс ткі дис ки, те пер ста ли ціл ком пов сяк ден ною скла до вою ро бо чо го жит тя
[20, с. 55]. У да ний час будь- я ка кра ї на мо же заз на ти збит ків як від зви чай них шах ра -
їв, так і від між на род них те ро рис тич них ор га ні за цій, які скру пу льоз но на ко пи чу ють
ін фор ма цій ні ма те рі а ли для по даль шої їх ана лі тич ної об роб ки й ве ден ня ін фор ма цій -
ної вій ни. З’яви ли ся за со би гло баль но го по шу ку й від сте жен ня ін фор ма ції, які будь- 
я кий ко рис ту вач ме ре жі мо же зас то со ву ва ти в не по ряд них і не за кон них ді ях.

“У та ко му сві ті, де все роз по ві да єть ся, най більш дос туп ною і най більш смер тель -
ною збро єю стає роз го ло шен ня, вик рит тя”, – так опи сує дій сність ін фор ма цій но го
сус пільс тва Мі лан Кун де ра в тво рі “Нес піш ність”. Дій сно, в умо вах не ми ну чої від -
кри тос ті будь- я кій пуб ліч ній лю ди ні, й тим біль ше по лі ти ко ві, вар то обе реж но зас -
то со ву ва ти но ві ін фор ма цій ні тех но ло гії у сво їй ді яль нос ті. На від мі ну від тра ди цій -
них ЗМІ, Ін тер нет має іс тот ні особ ли вос ті що до гли би ни й мас штаб нос ті по ши рен -
ня сво го впли ву на ок ре му лю ди ну. По ка зо ве ху дож нє зоб ра жен ня М. Кун де рою за -
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леж нос ті кож ної лю ди ни від най мень шої зат рим ки ре ак ції пе ред об’єк ти ва ми кі но -
ка мер, а са ме епі зод по ве дін ки пуб ліч ної лю ди ни, що про я ви ла роз губ ле ність внас -
лі док епа таж ної ви тів ки де пу та та, що по ці лу вав ся зі СНІДо но сі єм: “…ці кіль ка хви -
лин не рі шу чос ті обій шли ся їй (пуб ліч ній лю ди ні) до ро го, то му що на неї бу ли на ці ле ні
кі но ка ме ри, і не за ба ром у те ле жур на лі (чи тай – у гло баль ній ме ре жі Ін тер нет) вся
Фран ція (чи тай – увесь світ) ди ви ла ся на її об лич чя, на всі три фа зи за мі шан ня, ди ви ла -
ся – і пос мі ха ла ся” [21, с. 18–19]. У ме ре же во му сус пільс тві ус піш ність по лі ти ка бу де
виз на ча ти ся за ра ху нок на ви чок го во ри ти, вис ту па ти з про мо ва ми, ви гід но три ма -
ти ся пе ред ка ме рою, а та кож здат нос ті швид ко ре а гу ва ти на мін ли ву обс та нов ку.
По лі тич на ді яль ність в умо вах ме ре же во го сус пільс тва зво дить ся до про фе сій но го
ве ден ня дис ку сії, умін ня зна хо ди ти ви хід зі склад них і гос трих со ці аль них проб лем,
що ви ма га ють не гай но го рі шен ня. Ви со ка за леж ність по лі тич но го про це су від вір -
ту аль них міс ти фі ка цій під твер джує “анар хіч ні на хи ли” гло баль ної ме ре жі.

Зав дя ки то му що в ме ре жі прак тич но від сут ні прос то ро во- ча со ві об ме жен ня, а
та кож по се ред ни ки ін фор ма цій но го об мі ну, що цен зу ру ють пра во мір но або з 
осо бис тих мо ти вів де я кі ма те рі а ли, ок ре ма лю ди на іно ді бе ре на се бе роль за со бу
ма со вої ко му ні ка ції або ці ло го сус піль но го ру ху, що ро бить її са мос тій ним і 
не за леж ним суб’єк том по лі тич но го жит тя. Ра зом із цим ви ни кає заг ро за то го, що
лю ди ще не адап ту ва ли ся до но вих за со бів спіл ку ван ня й не ус ві дом лю ють особ ли -
вос тей їх фун кці о ну ван ня, що не доз во лить пов ною мі рою зас то су ва ти ме ре жев ні
ко му ні ка ції. Нап рик лад, у ко рис ту ва чів як пев ної со ці аль ної гру пи ще не сфор мо ва -
на куль ту ра зас то су ван ня но вих ко му ні ка тив них мож ли вос тей лю ди ни. Час то во ни
на їв но ду ма ють, що до сить тіль ки прив се люд но вис ло ви ти свою точ ку зо ру, щоб до
їх ньої дум ки прис лу ха ли ся. На прак ти ці ж не об хід но не раз від сто ю ва ти свою по зи -
цію, на да ва ти ва го мі до ка зи для за лу чен ня на свій бік со юз ни ків. Но ві ко му ні ка тив -
ні мож ли вос ті лю ди ни зу мов лю ють збіль шен ня від по ві даль нос ті ок ре мої лю ди ни,
яка мо же ви ко рис та ти пе ре ва ги ін тер нет- ко му ні ка цій як на бла го, так і на шко ду. 

У ви рі шен ні проб ле ми ін фор ма цій ної без пе ки дер жа ва не за ли ша єть ся ос то ронь
і ак тив но роз роб ляє юри дич ні, комп’ютер ні й сис тем ні спо со би кон тро лю за 
ді яль ніс тю ок ре мої лю ди ни в ме ре жі. Для під ви щен ня опе ра тив нос ті дос ту пу до осо -
бис тих справ кож но го гро ма дя ни на вся осо бис та ін фор ма ція пе ре во дить ся в елек -
трон ну фор му і їй при пи су єть ся від по від ний уні каль ний іден ти фі ка цій ний но мер.
Усім цим мо жуть ско рис та ти ся не тіль ки від по від ні дер жав ні ор га ни, але й елек трон -
ні шах раї. Пот рап ля ю чи до рук “кре ке рам” ("crac kers” – злом щик, що праг не 
одер жа ти зак ри ту ін фор ма цію), при ват ні ві до мос ті що міс тять ся у ве ли чез них бан -
ках да них, зап рос то мо жуть про да ва ти ся всім ба жа ю чим. Що сто су єть ся по шу ку
при хо ва ної ін фор ма ції дер жав ни ми служ ба ми, то іно ді ви ко нан ня зав дань на ці о -
наль ної без пе ки мо же бу ти не ціл ком у зго ді із за кон ніс тю. Зок ре ма, Вер на В. Ге рінг
зга дує дві прог ра ми мо ні то рин гу Ін тер не ту, які вве ло ФБР піс ля 11 ве рес ня: 
Car ni vo re (об ме жу ва ла ко рис ту ва чів, зай ма ю чись по шу ком за шиф ро ва но го ма те рі а -
лу) і Ec he lon (пе ре хоп лю ва ла всі те ле ко му ні ка цій ні сиг на ли) [20, с. 64–65] У то му чис -
лі іс ну ють і ін ші фор ми ви ко рис тан ня при ват ної ін фор ма ції: прис трій для пе ре хоп -
лен ня елек трон ної пош ти “Тим ча со ва пош то ва скринь ка” (Япо нії); сис те ми опе ра -
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тив но- роз шу ко вих за хо дів на ме ре жах до ку мен таль но го елек трозв’яз ку СОРМ і
СОРМ-2 (Ро сія). Усе це впи ра єть ся в проб ле му кон фі ден цій нос ті при ват но го жит тя
в ме ре жі. Будь- я кі но вов ве ден ня в по діб ній сфе рі приз во дять до “то та лі тар них на хи -
лів” роз вит ку гло баль ної ме ре жі че рез ство рен ня гло баль ної сис те ми спос те ре жен ня
за ме ре же вою ді яль ніс тю кож но го ко рис ту ва ча, прог ра ми ней тра лі за ції ін фор ма цій -
но- по лі тич них атак, нав’язу ван ня влас ної іде о ло гії шля хом  кон тро лю за іна ко мис -
ля чи ми і т.д. По діб ні тех но ло гії да ють не об ме же ні мож ли вос ті збо ру ін фор ма ції про
ко рис ту ва чів і зас то со ву ва ти їх у сво їх ін те ре сах. На жаль, по ки ще ніх то не зміг
ство ри ти  сис те му за хис ту при ват ної ін фор ма ції від не сан кці о но ва них зло мів, роз ро -
би ти прог ра му, що га ран тує не до тор кан ність елек трон но го лис ту ван ня й те ле фон -
них роз мов. Усе це сер йоз но галь мує пов но цін ний роз ви ток Ін тер не ту як ко му ні ка -
тив но го за со бу по лі тич них інс ти ту тів, пе рет во рю ю чи йо го в за сіб спос те ре жен ня,
кон тро лю й впли ву на ко рис ту ва чів.

Че рез ін фор ма цій ні й тех ніч ні но вов ве ден ня су час ні де мок ра тич ні сис те ми те пер
уже не змо жуть за ли ша ти ся без змін. Гло баль не по ши рен ня но вих за со бів ко му ні ка -
ції приз ве де до від чут них пе рет во рень у по лі тич но му жит ті. Мо же бу ти ство ре на
інф рас трук ту ра елек трон ної де мок ра тії. Ав то ри кон цеп цій, що під три му ють ідею
елек трон ної де мок ра тії як мо де лі іде аль ної дер жа ви, вва жа ють, що ме ре же ві ко му ні -
ка ції слу жать ус та нов лен ню й удос ко на лен ню де мок ра тич но го по лі тич но го ре жи му.
Ар гу мен та ми для впро вад жен ня но вої де мок ра тії є та кі ос нов ні прин ци пи: ін те рак -
тив ність гло баль них вза є мо дій, уз год же ність дій, пар ти ци па ція в прий нят ті по лі тич -
них рі шень, дос туп ність будь- я кої офі цій ної дер жав ної ін фор ма ції. Заз на че ні ха рак -
те рис ти ки здат ні пе ре бо ро ти іє рар хізм іс ну ю чої вла ди, ус та но ви ти па ри тет ність у
здій снен ні по лі ти ки й за без пе чи ти прос тір для са мос тій но го пред став лен ня по зи ції
ак тив них ко рис ту ва чів і адек ват ної ре а лі за ції їх ньої по лі тич ної ді яль нос ті. Ви ще о -
пи са ні дос то їнс тва елек трон ної де мок ра тії змі ню ють тра ди цій ні по лі тич ні інс ти ту -
ти, ство ре ні й фун кці о ну ю чі під ко лиш ні інс ти ту ти вла ди (дер жа ва, ЗМІ, по лі тич ні
пар тії). В ін фор ма цій но му сус пільс тві ви ко рис тан ня ін тер нет- ко му ні ка ції приз ве де
до біль шої ре зуль та тив нос ті в ор га ні за ції со ці аль но- по лі тич ної вза є мо дії, що на -
дасть но ві мож ли вос ті й для за хис ту вже на яв них сво бод осо би. Це доз во лить та кож
ві дій ти від гро міз дких струк тур дер жав ної бю рок ра тії, за без пе чи ти про зо рість ді -
яль нос ті дер жа ви, вклю чи ти гро ма дян – ко рис ту ва чів ме ре жі в по лі тич не жит тя.

Про те вве ден ня в прак ти ку мо де лі іде аль ної дер жа ви, зас но ва ної на ре а лі за ції
пря мої де мок ра тії, сти ка єть ся з труд но ща ми, на які спра вед ли во вка зує ін ша гру па
те о ре ти ків. На їх ню дум ку, ціл ком ре аль но про цес фор му ван ня елек трон ної де мок -
ра тії мо же приз вес ти до ціл ком про ти леж них со ці аль них нас лід ків, а са ме: прим но -
жить ма ні пу ля тив ні тех но ло гії, до дасть до дат ко ві фак то ри сег ре га ції на се лен ня, по -
ру шить ін фор ма цій ну без пе ку дер жа ви, збіль шить мож ли вос ті не сан кці о но ва но го
втор гнен ня в при ват не жит тя.

Та ким чи ном, со ці аль но- по лі тич ні змі ни, що ви ни ка ють у зв’яз ку з ма со вим по -
ши рен ням ме ре же вих ко му ні ка цій, йдуть по двох пря мо про ти леж них нап ря мах: з од -
но го бо ку, мож ли вос ті ін тер нет- ко му ні ка ції спри я ють де мок ра тич ним про це сам, з ін -
шо го ж бо ку, – став лять під сум нів їх по зи тив ні со ці аль ні нас лід ки. Заз на че не про ти -
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річ чя пос лу жи ло по чат ку ба га тьох те о ре тич них і ем пі рич них дос лід жень, що до по ма -
га ють знай ти спо со би ви рі шен ня ви ще о пи са них проб лем. У вив чен ні по лі тич ної ко -
му ні ка ції в Ін тер не ті ак цент най час ті ше ро бить ся на під ви щен ня час то ти ме ре же вих
со ці аль них вза є мо дій, са мо ор га ні за цію вір ту аль них ме реж них спів то ва риств, ус та -
нов лен ня до вір чих від но син між дер жа вою й на се лен ням і т.д. Но ві за со би ко му ні ка -
ції в пер спек ти ві доз во ля ють вий ти на більш ви со кий рі вень по лі тич них інс ти ту тів.
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