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АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються вплив інформатизації на розвиток громадянського суспільства. 

Досліджується рівень доступу до мережі Internet громадян різних країн, та кількість створених 
громадських організацій в цих країнах у період з 2000 до 2015 рр. 
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SUMMARY 
This article analyzes the impact of information for development of civil society. Study the level of 

access to the Internet citizens of different countries, and the number of new NGOs in these countries in the 
period from 2000 to 2015. 
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У статті досліджується залежність між рівнем інформатизації та розвитком громадянського 

суспільства. Наразі ми маємо ситуацію за якої швидкість розвитку інформаційно-комунікативних 
технологій є надзвичайно високою. Одним з елементів ІКТ є мережа Internet, а розповсюдження її та 
супровідних до неї елементів таких як персональні комп’ютери, ноутбуки, мобільні телефони, 
планшети і таке інше, ми називаємо інформатизацією. 

За час існування людства, виникло безліч визначень поняттю громадянське суспільство. 
Існують різні теорії та принципи існування громадянського суспільства, деякі видатні вчені та 
мислителі стверджують, що громадянське суспільство почало своє існування ще до створення 
держави, тобто що держава не є атрибутом громадянського суспільства. Інші навпаки, наголошують 
на тому, що існування громадянського суспільства було б неможливе без держави, і саме держава 
гарантує їм можливість такого існування. 

Ідея громадянського суспільства є одним з найцінніших досягнень світової політико-правової 
думки. Поняття «громадянське суспільство» склалося не відразу, зміст його формувався та 
збагачувався поступово. Протягом декількох століть виникали і розвивалися нові концептуальні 
уявлення щодо сутності громадянського суспільства, його структури та ознак. 

Процес формування громадянського суспільства у юридичній науці умовно поділяють на певні 
етапи. В основу такого поділу покладено співвідношення громадянського суспільства і держави та 
визначення місця названого вище суспільства у загальній структурі людського суспільства. 

Щодо цього існує велике розмаїття поглядів і думок, але більшість із них зводиться до 
основних трьох напрямів: 
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Перший: громадянське суспільство розглядається як найбільш якісний етап розвитку 
людського суспільства; і держава є складовою громадянського суспільства. 

Другий: громадянське суспільство виступає як механізм, що зв'язує особу, її інтереси, потреби і 
державу як політичну організацію суспільства. 

Третій: громадянське суспільство і держава розглядаються як окремі елементи суспільної 
структури. При цьому обидва утворення можуть розглядатись чи як рівноправні партнери, чи як 
нейтральні щодо одне до одного елементи, чи як антагоністичні структури[1]. 

Можна сказати, що поняття «громадянське суспільство» є ще більш давнім аніж знання про 
політику. Згадки про громадянське суспільство, роздуми про його значення і призначення виникли 
ще дві з половиною тисячі років тому назад. 

Принципово новими положеннями збагатив розгляд проблеми громадянського суспільства 
німецький мислитель Г.Гегель, згідно якому: 

 громадянське суспільство є сукупністю індивідів, що задовольняють за допомогою праці свої 
повсякденні потреби; 

 основою громадянського суспільства є приватна власність; 
 рушійною силою історичного прогресу є не громадянське суспільство, а держава, яка захищає 

людину від випадковостей, забезпечує справедливість і реалізує загальність інтересів; 
 громадянське суспільство та індивід підпорядковані державі, бо саме воно інтегрує окремих 

індивідів і їх групи в органічну цілісність; 
 небезпека існування всеосяжної держави полягає в тому, що воно поглинає громадянське 

суспільство і не прагне гарантувати громадянам їх права і свободи. 
Дослідивши феномен громадянського суспільства ми маємо змогу надати визначення 

громадянському суспільству. 
Громадянське суспільство – це сукупність індивідів, громадян однієї країни, які існують та 

співпрацюють один з одним, створюють власні об’єднання, організації, політичні партії та ін. і є 
рівними перед законом. 

Громадянське суспільство – це суспільство в якому держава виступає гарантом прав та свобод 
її громадян, їх права на приватну власність та точку зору. 

Інформатизація – сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, 
соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов 
для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і 
використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані 
на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки. 

Одним із ключових елементів інформатизації є розвиток та розповсюдження мережі Internet та 
технічних приладів для його користуванням, наразі ми маємо змогу підключитись до мережі з 
допомого: мобільних телефонів, персональних комп’ютерів, планшетів та ноутбуків. 

Інформатизація, під виглядом розповсюдження Internet та розвитком комунікаційних 
технологій виводить питання громадянського суспільства на якісно новий рівень. Це пов’язано з тим, 
що наразі громадяни мають доступ до багатьох джерел інформації, на які владні структури держави 
практично не мають впливу. Звісно можна сказати що для більшості користувачів можна обмежити 
доступ до тих чи іншим джерел інформації під виглядом блокування IP- адрес, але більш просунуті 
користувачі знають способи обходу таких блокувань. А питання того, що якщо інформація 
засвітилась десь в мережі, то її вже не можливо видалити чи припинити її розповсюдження. 
Яскравим прикладом цього ми можемо назвати WikiLeaks, інформаційних ресурс який розповсюдив 
секретну інформацію розвідки США, яку навіть потужні підрозділи по боротьбі з кібертероризмом 
не змогли видалити та вивести з мережі. Незважаючи на оперативність реагування даних спецслужб, 
інформація потрапила в мережу і зупинити її розповсюдження стало неможливо. 

Проте доступ до практично будь якої інформації з практично будь яких джерел, не є одним 
чинником який сприяє розвитку громадянського суспільства в сучасному світі, іншим не менш 
важливим чинником є можливість міжособистісного спілкування громадян за допомогою соціальних 
мереж та інформаційних ресурсів. 

На цих підставах ми вважаємо, що громадянське суспільство отримало новий виток розвитку 
напряму пов'язаний з розвитком інформатизації під виглядом мережі Internet та технічних засобів 
його використання. 



На нашу думку це проявляється у вигляді створення громадянами громадських організацій та 
об’єднань, які згуртовують суспільство, громадян і надають змогу громадянам реально впливати на 
органи державної влади, вони виступають медіатором між державою та громадянами. 

В деяких країнах таких як : Сінгапур, Естонія, Великобританія та США одними з перших 
створили так званий електронний уряд ( e-Government). Модель державного управління, яка 
заснована на використанні сучасних інформаційних та комунікаційних технологій з метою 
підвищення ефективності та прозорості влади, а також встановлення суспільного контролю над нею. 
Електронний уряд являє собою модель управління, у якій вся сукупність як внутрішніх, так і 
зовнішніх зв’язків і процесів підтримується й забезпечується відповідними інформаційно-
комп’ютерними технологіями. 

Інформаційна система "Електронний уряд" – це система збору, введення, пошуку, обробки, 
збереження та надання на вимогу користувача згідно з визначеними критеріями інформаційних 
ресурсів, покликана забезпечити надання органам влади послуг фізичним та юридичним особам, а 
також їх інформування про діяльність органів влади. 

Аби перевірити нашу гіпотезу, що інформатизація впливає на розвитком громадянського 
суспільства під виглядом створення громадських організацій та громадських об’єднань ми вирішили 
дослідити кількість ГО та користувачів Internet у період з 2000 по 2015 рр. у ряді країн таких як: 
Україна, Польща, США, КНР та Великобританія. 

З початку 1990-х рр. кількість громадських об’єднань в Україні неухильно і стрімко зростає. В 
1991 році в країні діяло близько 300 організацій, у 1996 році - понад 12 тисяч, а в 2000 році - близько 
27 тисяч [2]. 

Аналіз підтверджує, що на сьогодні сформована широка мережа ГО по всій території України. 
Кількість зареєстрованих громадських об’єднань постійно зростає. Станом на 1 січня 2008 р. в 
Україні зареєстровано громадських організацій та їх осередків – 54862 (на початок 2007 р. було 

48816, у 2006 р. ‑ 46682) [3]. 

Станом на кінець 2010 р. в Україні нараховувалося 63,000 зареєстрованих громадських 
організацій [4]. 

Станом на 2015 р. в Україні нараховується близько 84,000 громадських організацій за даними 
ЄДРПОУ Державної служби статистики України [5]. 

Що стосується користувачів мережі Internet то ми маємо наступну інформацію: у 2000 р. 
Internetкористувачів в Україні було близько 100, 000 при чому вже через п’ять років, 2005 р. ця 
цифра становила вже 5,278,000 чоловік, а у 2010 р. вже 12,900,000 чоловік. Станом на сьогодні за 
даними світового ресурсу по підрахунку користувачів  мережі «Internet Live Stats», кількість 
користувачів мережі становить близько 16,849,000 осіб [6]. 

За даними дослідження «NGOs in Poland 2002» станом на 2000-й рік в Польщі налічувалось 
близько 36, 500 громадських організацій та фундацій (особливості законодавства Польщі) [12], а вже 
через п’ят років їх кількість становила близько 45, 800 [13]. У 2010 році, відповідно до звіту «Poland 
– general information – NGOs context» у країні налічувалось близько 60,000 громадських організацій 
та фундацій [14], а станом на 2015 рік, за даними «NGO Partnership Portal» більше ніж 80,000 [15]. 
 

Таблиця 1. 
Кількісні показники користувачів мережі Internet 

Кількість користувачів мережі Internet (чоловік)  
Країна 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2015р. 
Україна 100,000 5,278,000 12,900,000 16,849,000 
Польща 2,749,000 14,827,000 23,805,000 25,665,000 
США 122,600,000 202,657,000 231,062,000 279,834,000 
КНР 22,739,000 112,552,000 466,418,000 704,719,000 
Великобританія 15,811,000 42,203,000 52,756,000 57,075,000 
 

Таблиця 2. 



Кількісні показники громадських організацій 
Кількість громадських організацій  

Країна 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2015р. 
Україна 27,000 43,000 67,000 84,000 
Польща 36,500 45,800 60,000 80,000 
США 138,000 543,000 947,000 1,500,000 
КНР 162,000 310,000 430,000 511,000 
Великобританія 100,000 123,000 140,000 170,000 

 
Щодо користувачів мережі Internet у Польщі ми маємо наступні дані згідно до «Internet Live 

Stats»: у 2000 році налічувалось 2,749,000 користувачів мережі, а вже в 2005 році ця кількість 
виросла в рази та становила 14,827,000 осіб, і до 2010 року виросла до 23,805,000 осіб, станом на 
2014-2015 роки кількість користувачів мережі Internet в Польщі сягає 25,665,000 осіб [8]. 

В Китаї, відповідно до інформації видання «The economist» кількість громадських організацій 
станом на 2000 рік становила 162,000, через п’ять років ця кількість виросла практично в двічі до 
позначки в 310,000 організацій а в 2010 році ця кількість становила вже 430,000 громадських 
організацій, станом на 2015 рік в Китаї налічують щонайменше 511,000 громадських організацій [11] 

Якщо говорити про кількість користувачів Internet то на фоні інших країн вони виглядають 
вражаючими. Так на 2000 рік у Китаї було 22,739,000 користувачів мережі, у 2005 році їх кількість 
виросла вже до 112,552,000 осіб, а у 2010 вона складала неймовірні 446,418,000 користувачів. 
Станом на 2015 рік в Китаї кількість користувачів мережі Internet складає щонайменше 704,719,000 
осіб [7]. 

У США відповідно до доповіді «Fact Sheet on Non-Governmental Organizations in U.S.» кількість 
неурядових громадських організацій в 2000 році становила близько 138,000, у 2005 році ця кількість 
зросла до 543,000 а вже в 2010 році кількість неурядових організацій становила колосальні 947,000, 
станом на 2015 рік, кількість громадських організацій в США становить щонайменше 1,500,000 [16]. 

Кількість користувачів мережі Internet у Сполучених Штатах Америки відповідно до даних 
«Internet Live Stats» на 2000 рік становила колосальні 122,600,000, і вже за п’ять років зросла майже в 
двічі і склала 202,657,000 юзерів, продовжуючи невпинно зростати кількість користувачів мережі у 
2010 році становила вже 231, 062,000 а станом на середину 2015 року кількість користувачів мережі 
Internet в США складає 279,834,000 осіб і якщо врахувати що все населення США це близько 318-ти 
мільйонів то це справді вражаюче число [9]. 

Розглядаючи Великобританію, а саме питання недержавних громадських організацій, то за 
неофіційною інформацією існує близько 500,000 громадських організацій. Але офіційні цифри 
значно менші. Попри це, у Великобританії в 2000 році було зареєстровано понад 100,000 
громадських організацій, і надалі їх кількість стабільно збільшувалась, і вже у 2005 році становила 
123,000, а в 2010 році 140,000 недержавних організацій, станом на 2015 рік їх кількість приблизно 
170,000 [17]. 

Якщо розглянути кількість користувачів мережі Internet, то в 2000 році їх налічувалось 
15,811,000 осіб а вже у 2005 році їх кількість зросла майже втричі до 42,203,000 осіб, та продовжило 
зростати і у 2010 році складало близько 52,756,000 осіб, станом на 2015 рік кількість користувачів 
мережі Internet у Великобританії складає приблизно 57,075,000 осіб [10]. 

Таким чином провівши дослідження, ми виявили закономірність, що чим вище рівень 
інформатизації населення тим більша кількість громадських організацій, одного із значних 
показників розвитку громадянського суспільства. Тобто в країнах в яких рівень інформатизації 
невпинно зростає, зростає і кількість громадських організацій, що свідчить про розвиток 
громадянського суспільства. Виходячи з цього, ми прийшли до висновку що інформатизація 
суспільства, яка надає змогу громадянам не лише отримувати інформацію з багатьох джерел а й 
можливість міжособистісного спілкування, створюються об’єднання громадян зі спільними 
інтересами та цілями починаючи від правозахисних організацій закінчуючи розважальними 
заходами. 
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