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Цифрові трансформації інформаційного суспільства та електронного урядування

сьогодні в Україні тисячі адміністративних процесів неефективні, 
зарегульовані, створюють чимало незручностей для громадян. Сис-
тема “X-Road” дозволяє змінити старі неефективні процеси новими, 
якісними процесами, які будуть базуватися на ІТ [2].

Отже, вивчення зарубіжного досвіду надання публічних послуг 
населенню дозволяє визначити прогресивні технології, що викорис-
товуються країнами світу в цьому напрямку, а також вивчити до-
цільність та можливість імплементації таких технологій та іншого 
позитивного досвіду у діяльність органів публічної влади в Україні.
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СУСПІЛЬНЕ УРЯДУВАННЯ НА ОСНОВІ БЛОКЧЕЙН:
ЗАПИТ НА ОНОВЛЕНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

ЧИ НА ПІДТРИМКУ СТАРИХ СТАНДАРТІВ?

Останній кризовий рік показав, що поняття “управління” – це 
слово, що втрачає колишній сенс майже щодня. В умовах, коли 
жодні прогнози, попередження і помірковано м’які контрзаходи не 
спрацювали у профілактиці боротьбі в COVID-19, окрім обмежую-
чим жорстким, як у Китаї, суспільство дедалі менше довіряє про-
понованій урядами системі управління ризиками [8]. У системі, де 
прибуток зводиться до мінімуму, а збитки максимізуються букваль-
но на очах, стає важливо переосмислити, чим же стає “добре вряду-
вання” (good governance).

Час показав, що потрібно наближатися до нової системи управ-
ління, яка розвиватиме такий спосіб управління, який був би засно-
ваний на широкій участі і на використанні тих технологічних мож-
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ливостей, які у нас є сьогодні. Ця концепція дозволяє мільйонам 
громадян значно розширити цивільні і технологічні можливості. В 
цілому йдеться про управління громадянином, який володіє здат-
ністю і можливістю приймати активну участь в повсякденній ді-
яльності свого уряду завдяки розвитку нової, більш демократичної 
моделі з використанням блокчейн-інструментів прямої демократії.

Цифрові інструменти на технології блокчейн, що застосовують-
ся до оновлення усієї системи публічного управління, ще не апро-
бовані, хоча, безумовно, розроблено і поступово тестується кілька 
оригінальних підходів до цього, зокрема – підхід на основі децен-
тралізованих інформаційних платформ, чому присвячена моя кан-
дидатська дисертація в Інституті. Це означає, що є можливість екс-
периментувати з новими інструментами (напр., cмарт-контракти, 
токени розподіленого реєстру, цифрові активи) і абсолютно новими 
форматами електронної участі, щоб допомогти консолідувати і ре-
формувати існуючі системи публічного управління і в цілому демо-
кратичні системи, а також зробити їх сильніше і активніше.

Мета роботи – критично оцінити існуючий спосіб суспільного 
урядування на основі представницької демократії і запропонувати 
альтернативний технологічний погляд на оновлення урядування 
на основі цифрових блокчейн-платформ.

Відразу відзначимо, що головним терміном і інструментом, на-
вколо застосування якого підготовлена ця робота, є новий термін “де-
централізована інформаційна платформа”, під якою розуміється 
“вид системи обліку цифрових даних на базі технології розподілено-
го реєстру, що складається з інфраструктури сервісів і спільноти не-
залежних користувачів, наділених або рівними, або заздалегідь ви-
значеними правами, що розподілені за рівнями децентралізованої 
моделі управління для забезпечення стійкості такої системи” [2].

У пошуках відповіді на складне питання, яке винесене у заго-
ловок цієї тезисної роботи, слід сконцентруватися на зауваженнях 
щодо політичних ризиків використання технології блокчейн та про-
дуктів на ній у публічному управлінні.

З одного боку, технологія блокчейн вже заявила про себе як про 
цифрову технологію з величезним перетворюючим потенціалом для 
суспільства, але ризики і переваги від її можливого застосування у 
сфері публічних відносин слід уважно зважувати, уникаючи утопіч-
них очікувань. Так, М. Атцорі акцентує, що “управління на основі 
блокчейн поки що слід розглядати як організаційну теорію, … а тех-
нологія блокчейн і децентралізовані платформи не є гіперполітич-



Публічне управління ХХІ століття: погляд у майбутнє484

Цифрові трансформації інформаційного суспільства та електронного урядування

ними, а скоріше дополітичними інструментами” [4, с. 30–31]. Якщо 
децентралізовану інформаційну платформу не врівноважити функ-
ціями централізованих політичних інститутів (напр., парламент, 
суди, певною мірою – виконавча вертикаль влади тощо) особливо у 
частині цілепокладання і балансу інтересів, то управління на осно-
ві технології блокчейн може вийти за рамки концепції моральної 
політики [7]. І ці антиполітичні сили здатні підірвати головні демо-
кратичні цінності.

Не можна обійти увагою той факт, що послаблення традицій-
них економічних і регулюючих функцій держави з подальшим по-
глинанням її функцій приватними структурами – це дійсно при-
бутковий бізнес. Так, попри те, що блокчейн спочатку створювався 
для усунення необхідності участі зайвої третьої сторони (агенти, 
провайдери) як посередника в операціях, але парадокс у в тому, що 
зацікавлені сторони, які наразі беруть участь в управлінні блокчей-
ном, майже автоматично отримують економічні вигоди, навіть за-
мінюючи державу в деяких її функціях. Роберт Даль [6, с. 47] ще 
30 років назад попереджав, що у разі слабкої держави “деякі учас-
ники завжди зможуть отримати достатньо ресурсів для створення 
вкрай репресивної держави”. І якщо це так, то пануюча в англо-
саксонській частині Заходу неоліберальна парадигма капіталізму 
зі своїм корпоративним порядком денним поступово утворювала і 
глобально поширювала свою власну версію демократії, а, значить, 
можна справедливо припустити, що зараз це може почати втілюва-
тися у суспільство за допомоги алгоритмів цифровізації.

З іншого боку, у такому сценарії відстоювати ідею держави (і тра-
диційної ліберальної, і “патерналістської” [1]) – це підтверджувати 
примат політики над економікою і визнавати необхідність авторитет-
ного центру координації у суспільстві. Насправді це жодним чином не 
означає захисту нинішнього сумного “переродження інститутів демо-
кратії” [5] і громадянського суспільства у державно-корпоративні сис-
теми масового спостереження за людьми. Такі де-факто недемокра-
тичні вихідні позиції сучасного суспільства і поширених демократій 
вказують на потребу поглянити у протилежний бік – бік початкових 
цінностей – цінності громадянства і взаємних обов’язків держави і лю-
дини, які можуть навіть сприйматися “політиками” як перешкода.

Такий погляд крізь призму зміни функцій майбутньої держа-
ви і ризику перехоплення управління новими елітами дозволяє 
побачити істинний мотив у запровадженні державних централізо-
ваних платформ (напр., українська “Дія”, британська “GOV.UK”, 
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естонські “Eesti.ee” і “X-Road”, індійські “India Stack” й “Aadhaar” 
тощо) та справжній формат сучасної демократії у ланцюжку відно-
син “громадянин – держава”, що навряд чи наближає громадянина 
до справжнього управління своєю державою і багатствами народу. 
Отже, сучасна демократія у нинішньому вигляді не є владою біль-
шості народу, кваліфікованої більшості чи практикою колективного 
самоврядування. В ній – зовсім інша логіка: еліти борються один з 
одним за те, щоб бути обраними масою, і маси е мають інших важе-
лів впливу. У такій системі координат демократією буде називатися 
не влада народу, а влада аристократії.

Для оновлення системи публічного управління саме як системи 
це означає наступне. По-перше, з точки зору повнішого врахування 
думки населення:

– системі публічного управління не вистачає оновлення підхо-
дів чи навіть методів забезпечення демократії, нібито заради якої 
виграються вибори у країнах, і існує державний апарат;

– вибори поступово стають не головною формою демократичної 
участі громадянина у політичному житті своєї країни, зокрема – че-
рез механізм представницької демократії. Через те, що додаються 
інструменти та інформаційна інфраструктура захисту довіри між 
учасниками, то і нових перспектив набуває механізм прямої демо-
кратії та громадського обліку і контролю за суспільними ресурсами 
завдяки якісно новому рівню обліку у середині децентралізованих 
інформаційних платформ;

– дедалі загрозливим для врядування і публічної політики є 
протестне голосування проти самої системи формальної демокра-
тичної легітимізації, що було виражене у британському Brexit і у 
поведінці виборців Дональда Трампа у 2020–2021 рр;

– ідея прямої демократії передбачає не абстрактну думку, а 
волю, виражену в результаті прямого залучення у конфліктне об-
говорення спільної справи і дію.

По-друге, з точки зору організації системи публічного управ-
ління:

– більшість з відомих ключових елементів демократичної еко-
системи може бути удосконалена за допомоги децентралізованих 
інформаційних платформ завдяки забезпеченню більшої операцій-
ної прозорості і більшої довіри між учасниками навіть без зміни іс-
нуючих моделей держави (ліберальної, патерналістської тощо);

– у разі застосування децентралізованої інформаційної плат-
форми значення такої функції управління, як облік стрімко зростає. 
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Децентралізована інформаційна платформа може запропонувати 
нову модель здійснення майнових та особистих немайнових відно-
шень у суспільстві за допомоги одного із різновиду віртуального ак-
тиву, а саме цифрового активу. Цифровий актив є “інформаційним 
ресурсом, похідним від права на цінність і таким, що обертається 
в розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора” [3], 
тобто обертається у публічній і дуже захищеній базі даних (реєстрі 
на блокчейн) з метою ведення обліку майнових та особистих немай-
нових прав суб’єктів правовідношень;

– інститут громадянства, який зараз є головним “містком” між 
людиною і державою зі взаємними правами і обов’язками, набуває 
набагато більшого значення.

Висновки. По-перше, акцент на розширення функціональності 
державного управління при вірному управлінні й децентралізації 
послуг буде, принаймні, мінімально достатньою короткотерміновою 
стратегією держави при модернізації системи публічного управлін-
ня на основі децентралізованих інформаційних платформ. Можли-
ві і інші більш масштабні та набагато амбітніші напрями, але вони 
будуть більш складними і суперечливими серед вчених і політиків.

По-друге, у концептуальному сенсі це означає, що (а) треба ре-
тельно відокремлювати державотворчі та конституційні положення 
від тривалої історії довільного застосування владою (правлячими 
елітами) сили і закону; (б) на тлі нарощування проблем у сучасному 
способі публічного врядування дедалі формується глобальне гро-
мадянське суспільство із використанням усіх доступних цифрових 
технологій; (в) основне завдання глобального громадянського сус-
пільства незабаром полягатиме у вивченні нових політичних і со-
ціальних вимірів з метою інтеграції новітніх цифрових рішень на 
основі децентралізованих IT-технологій з правами громадян, рів-
ністю, соціальною згуртованістю, інклюзією у публічне управління.
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