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Отже, «Твіттер-дипломатія» є доказом того, що соціальні мережі
сьогодні пропонують широкі можливості для політичної діяльності. Саме
«Твіттер - дипломатія» є ефективним інструментом зовнішньої політики
та справедливо може вважатись доповненням до традиційної дипломатії
через велику кількість додаткового інструментарію та широкому
залученню аудиторії.
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Кравець Ольга
Е-ДЕМОКРАТІЯ В СУЧАСНОМУ ЛІБЕРАЛЬНОДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Формування явища електронна демократія неабияк вплинуло на
суспільство та світовий порядок загалом. В даній статі досліджено та
описано вплив е-демократії на прозорість функціонування влади та
розвиток суспільства і власне вплив е-демократії на взаємовідносини між
державою та суспільством.
Ключові слова: Електронна демократія, ІКТ, прозорість влади,
ліберально-демократичне суспільство, інтернет.
The formation of such a phenomenon as electronic democracy exerted a
considerable influence on society and world order in general. This paper
examines and describes the impact of e-democracy on the transparency of the
functioning of power and the development of society and the actual impact of edemocracy on the relationship between the state and society.
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Американський політолог Роберт Даль вважає ,що найважливішою
ознакою демократії є компетентна участь громадян у питаннях
формування політичної волі. Саме тому основою для легітимності влади
має слугувати політична комунікація, яка в наш час реалізується за
рахунок електронної демократії.
Метою чинного дослідження є аналіз сприйняття е-демократії на
сучасному етапі розвитку ліберально-демократичного суспільства.
Нині поняття «електронна демократія» ще не отримало свого чіткого
визначення, більша кількість фахівців ,які досліджують дане поняття
переконані, що воно включає використання ІКТ для захисту і розвитку
основних демократичних цінностей і, в першу чергу, розширення
дистанційних форм участі громадян в процесах ухвалення державних
рішень. Отже , термін «електронна демократія» пояснюється як певна
політична система, в якій ІКТ вживаються для забезпечення виконання
основних функцій демократичного процесу, зокрема: безпосереднього
доступу до суспільно важливої інформації, свободи слова, участі в
публічному управлінні (як шляхом вільного обговорення, так й участі у
виборах, референдумах тощо).
Сучасний світ дуже швидко підноситься під діями інновацій у сфері
ІКТ. Правління державами, містами і громадами, зв'язок уряду і жителів
дедалі частіше здійснюється за використання даних технологій.
Відкритість, прозорість, підзвітність влади і участь в управлінні громадян
стають основою для належного врядування, а технології забезпечують
доступність і простоту цих процесів.
Е-демократія є інструментом захисту громадянином свої інтересів і
визначення форм співпраці з державою за допомогою технології
державного урядування.
Е-демократія складається з усіх електронних засобів комунікацій, що
надають змогу або уможливлюють громадянам докладання зусиль для
того, щоб керівники або політики несли відповідальність за свої дії у сфері
публічного життя. Залежно від аспектів демократії, які нині знаходяться
на стадії просування, е-демократія використовує різні технології для:
1) підвищення прозорості політичного процесу;
2) зростання прямої участі громадян;
3) удосконалення якості становлення думки-позиції завдяки відкриттю
нового середовища для інформації і обговорення”
В епоху адміністративної модернізації інструменти е-демократії мають
бути влучно вбудовані в структуру і культуру управління. Уряд і політики
мають зрозуміти, що демократична інтерактивність передбачає саме
двосторонній потік енергії. Без цього громадськість вважатиме едемократичні ініціативи фальшивкою і намагатиметься заснувати свої
власні неурядові комунікації. Політики повинні відмовитися від
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помилкової ілюзії, що е-демократія створена щоб зробити їх більш
транспарентними для громадськості. Безумовно, транспарентність є
основною рисою демократії (а Інтернет покликаний відігравати провідну
роль в тих політичних культурах, де правлять таємничість, корупція і
приховування фактів і інформації), але е-демократія має слугувати чимось
більшим, ніж стежкою крадькома за владними структурами в онлайновому
режимі.
У переважної кількості розвинених країн світу ІКТ були визначені
основним засобом оновлення урядової діяльності задля підвищення
результативності, надання публічних послуг, а саме доступу до інформації
щодо діяльності органів державної і муніципальної влади.
«Адміністративні механізми електронної демократії та електронного
врядування були включені до реформ моделей державного керування, що
також значно вплинуло на форму міжнародних комунікацій. Національні
послуги для громадян окремих країн стали доступними для громадян
інших. Подібна модель міжнародних відносин носить значно прозоріший
характер та є більш привабливою для політичних, економічних,
культурних та соціальних зв’язків із країнами з розвиненими
національними інформаційними сегментами”
Е-демократія заохочує створення нової форми демократії, за якої всі
громадяни мають змогу без перешкод розглядати і спостерігати, брати
участь у формуванні та аналізі питань національної політики за
допомогою засобів ІКТ з будь-якого місця у будь-який час.
Е-демократія здатна об’єднати урядових осіб та громадян у нові форми
залучення до формування та затвердження політики. З однієї сторони, це
призведе до кращого розуміння відповідальними особами громадської
думки і потреб громадян, з іншої – до кращого розуміння громадськістю
завдань і складнощів, що стоять перед відповідальними особами. Це
забезпечить громадянам більш ефективне розуміння демократичної
системи і більш високий рівень поваги і довіри до демократії.
Так як е-демократія створює нові канали для інформації, спілкування,
дискусій та участі, підвищує рівень прозорості та підзвітності, вона має
потенціал усунення недоліків в уже існуючих демократичних інститутах і
процесах, у сфері побудови громадянського суспільства, в тому числі його
побудову серед меншин і разом з ними.
Висунувши засоби обмеження ступеню виключення з політичних
процесів, е‐демократія спроможна посилити соціальну інтеграцію та так
звану соціальну згуртованість, сприяючи тим самим закріпленню
суспільної рівноваги.
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Рибак Дар’я
ДІЯЛЬНІСТЬ ОФІСУ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНСЬКИХ
АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ У БРЮССЕЛІ ЩОДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Стаття аналізує вплив українських мозкових центрів на розвиток
європейської інтеграції нашої країни. Одним із цих мозкових центрів є
Офіс зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі. Автор
концентрує увагу на здобутках відомого інституту, що допомагає
Україні бути почутою в Європейському союзі. Стаття висвітлює такі
передбачення щодо майбутніх тенденцій: зближення українських та
європейських мозкових центрів, збільшення авторитету українських
аналітичних інститутів серед закордонних установ і, як наслідок, прогрес
наших мозкових центрів у просуванні європейської інтеграції України.
Ключові слова: Європейський союз, мозковий центр, Брюссель,
аналітичний інститут, європейська інтеграція.
The article analyses the impact of Ukrainian Think Tanks on the
development of the European integration of our country. One of this Think Tanks
is Ukrainian Think Tanks Liaison Office in Brussels. The author concentrates
on achievements of this prominent institution, that helps Ukraine to be heard in
the EU. The article gives a forecast of future tendencies, which are as follows:
the convergence between Ukrainian and European Think Tanks, the increase of
authority of Ukrainian analytical institutions among foreign establishments
and, as consequence, the progress of our Think Tanks in promoting the
European integration of Ukraine.
Keywords: The European Union, Think Tanks, Brussels, analytical
institution, European integration.
У 2014 році Україна зробила важливий крок – підписала Угоду про
асоціацію з ЄС [4], давши зрозуміти, що готова активно брати участь у
загальноєвропейському процесі, і позиціонувала себе як надійний партнер
на міжнародній арені. Минуло вже 4 роки з підписання документу, і ми
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