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обобщенный формализованный вид. Приведены основные этапы методики синтеза информационной технологии, сформу-
лированы задачи настройки сети и оперативного управления трафиком системных приложений, которые возникают в 
процессе функционирования сети. 

Ключевые слова: информационно телекоммуникационная сеть, синтез, информационная технология, системные 
приложения, сетевой трафик. 
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In the article offered methods of synthesis of information technology of management a network traffic, which takes into ac-

count the features of both the applied tasks, circulatory in a network environment and proper system applications. Grounded 
requirement to the complex criterion of quality of management a network traffic and his generalized kind is resulted. The basic 
stages of method of synthesis of information technology are resulted, tasks are formulated of tuning of network and operative 
management the traffic of system applications which arise up in the process of functioning of network. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ 
 

У статті розглянутий взаємозв'язок між виникненням і розвитком інформаційного суспільства і поя-
вою нових можливостей і погроз для держави і соціуму. Як основна нова можливість розглянута концепція 
«електронного уряду», визначені прямі і непрямі наслідки його впровадження. Як одна з нових погроз про-
аналізовані віртуальні співтовариства, показано, що їх поширення за певних умов може завдати шкоди 
державі і суспільству. 
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Вступ 
Постановка проблеми. За останні півстоліття 

стало зрозумілим, що інформаційна революція не 
лише змінила сферу технологій, але і призвела до 
виникнення нового типу суспільства, що отримало 
назву «інформаційного». Ми всі активно користує-
мось благами і надбаннями цього суспільства, 
сприймаючи їх як даність. І якщо в ХХ столітті ци-
вілізоване суспільство не могло представити свого 
існування без електрики, то цивілізоване суспільст-
во ХХІ століття вже не може представити свого іс-
нування без інформаційних мереж і технологій. 

Але чи завжди ці досягнення несуть благо, як 
для окремого індивіда, так і для держави? Відповідь 
тут подвійна. З одного боку, держава отримує нові 
можливості для ефективнішого виконання своїх фун-
кцій, наприклад, за допомогою реалізації концепції 
електронного врядування, але з іншого боку, – вини-
кають нові загрози. Тому метою цієї статті є розгляд 
деяких нових можливостей і загроз, що виникли у 
зв'язку з розвитком інформаційного суспільства. 

Останні дослідження і публікації. Серед бага-
тьох авторів, які писали про різні аспекти впливу 
розвитку інформаційного суспільства на державу, 
окремих людей і соціум в цілому, слід, передусім, 
відмітити, Д. Белла, У. Дайзарда, В. Іноземцева, М. 

Кастельса, М. Маклюена, Г. Маркузе, А. Ракітова, Е. 
Тоффлера, Ф. Фукуяму та ін., хоча і необхідно ви-
знати, що кожен з цих авторів розглядав дану про-
блему під певним кутом зору, з позиції тієї науки, 
яку представляв: філософії, соціології, політології, 
економіки, культурології тощо. Тому, як це ні пара-
доксально, досі бракує робіт, присвячених комплек-
сному аналізу феномену інформаційного суспільст-
ва, особливо в контексті державного управління. 

Виклад основного матеріалу 
Не викликає сумніву, що інформаційне суспі-

льство ставить перед державою багато складних 
завдань, але також створює потенційну можливість 
для поліпшення процесу надання послуг, отже, під-
вищення ефективності діяльності державних органів 
і, в певному значенні, поліпшення довіри до них. І 
це цілком закономірно, оскільки, полегшуючи гро-
мадянам отримання послуг і доступ до інформації, 
держава і його органи стають прозорішими і підзві-
тними. Крім того, коли громадяни краще інформо-
вані, а державні органи не здаються їм такими дале-
кими, громадяни більшою мірою виражають свою 
готовність брати участь в процесі управління, що 
веде до розвитку прямої демократії. 

В умовах розвитку інформаційного суспільства 
та змін, що спричиняються цим розвитком, органи 
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влади, бажають вони цього чи не бажають, але зму-
шені змінювати свої комунікації та інтеракції з гро-
мадянами. Відтак, сам розвиток інформаційного 
суспільства підштовхує ці організації до прийняття 
та реалізації концепції «електронного уряду». Елек-
тронний уряд стає тією інфраструктурою, що дозво-
ляє органам влади якісно змінитись, перебудувати 
свої внутрішні та зовнішні комунікації та робочі 
процеси на ґрунті зовсім іншої «ідеології», ніж це 
було раніше. Більше того, ми впевнені, що впрова-
дження нових моделей державного управління, 
будь-то «новий публічний менеджмент», «належне 
врядування», або будь-яка інша, просто неможливо 
без впровадження електронного уряду 

Необхідно враховувати і те, що сьогодні в де-
мократичних країнах очікування громадян у сфері 
взаємин з державою набагато перевершують ті, що 
існували раніше. Громадяни вимагають цільового 
надання інформації і індивідуального підходу в на-
данні послуг. Їм потрібні органи влади, які персона-
льно працюватимуть з кожною людиною й ефектив-
но допомагати їй в конкретній ситуації або відносно 
конкретної проблеми. При цьому їх не цікавить, 
який підрозділ або рівень державних органів відпо-
відає за ту чи іншу послугу. Тобто громадяни хочуть 
мати доступ до потрібної інформації або послуги в 
зручному для них місці, в зручному вигляді та в 
зручний час. І завдяки впровадженню електронного 
уряду органи влади та інші державні установи мо-
жуть це зробити, а також надати широким верствам 
населення доступ до своєї інфраструктури задля 
покращення послуг, що надаються ними. 

На думку деяких авторів [1], найбільший корис-
ний ефект від створення електронного уряду може 
бути отриманий за рахунок тих послуг для населення, 
які надаються разом з такими споживчими ресурса-
ми, як доступ до Інтернет і електронна пошта, комер-
ційні портали і веб-вузли електронної комерції. Це 
пояснюється тим, що успішні проекти електронних 
державних служб притягають не лише тих людей, які 
вже підключені до Інтернету, але і приводять в он-
лайнове середовище людей, які там ще не бували. 
Можливість надання корисних послуг, що базуються 
на системах електронного уряду, вкрай важлива для 
досягнення загального доступу до Інтернет. 

Проте, можна констатувати, що державні стру-
ктури часто не зовсім правильно розуміють сутність 
електронного уряду, розглядаючи його лише як ро-
зміщення в Інтернеті інформації і послуг, ототож-
нюючи вихід в Інтернет за допомогою створення 
свого веб-вузла та впровадження електронного уря-
ду. Але це не є електронним урядом. Дійсно, таким 
чином здійснюється певне підвищення якості адмі-
ністративних послуг і ефективності адміністратив-
них процесів. Проте, це є хоча і ключовим, але дале-
ко не єдиним завданням електронного уряду. Існує й 
низка інших завдань, зокрема, поліпшення якості 
ухвалення рішень, створення відкритішої і прозорі-

шої системи управління, зростання добробуту сус-
пільства, підвищення економічної конкурентоспро-
можності держави та ін., які також покликаний ви-
рішувати електронний уряд. Із цього приводу  Р. 
Траунмюллер зазначає наступне: «Не думайте, що 
вся діяльність держави (відносно електронного уря-
ду. – В. Л., В. Д.) пов'язана з наданням послуг. Ра-
ніше не було жодних послуг. Тепер же все назива-
ється обслуговуванням. Без сумніву, якщо ви приї-
хали, наприклад, на роботу на особистому автомобі-
лі й отримали штраф за паркування в недозволеному 
місці, ви не станете думати, що це була надана міс-
том послуга зі штрафування. Тому тут слід підходи-
ти збалансовано» [цит. по 3]. 

Можливо саме тому часто не розглядаються і ті 
можливі наслідки реалізації концепції електронного 
уряду, які не пов'язані напряму з поліпшенням на-
дання послуг громадянам, зростанням відкритості 
органів влади, реалізацією елементів прямої демок-
ратії і тому подібним. Проте, можна виділити при-
наймні два такі наслідки [2]. По-перше, в результаті 
своєї реалізації електронний уряд здатний стати ка-
талізатором змін не лише усередині державного сек-
тора, але і в суспільстві в цілому. Це пов'язано з тим, 
що саме держава створює умови для зростання бла-
гополуччя громадян і створення «суспільного багат-
ства», й існує прямий зв'язок між економічними ус-
піхами країни, конкурентоспроможністю національ-
ної економіки та складністю процедур і взаємодій 
між економічними суб'єктами і владою.  

По-друге, на думку багатьох дослідників, в ін-
формаційному суспільстві людина в культурному 
плані менше пов'язана з місцем свого проживання, 
але це не означає відсутність у неї зв'язків взагалі. 
Єднальною силою в даному випадку виступають так 
звані віртуальні співтовариства, що забезпечують 
безпрецедентне об'єднання різноманітних культур, 
якого, мабуть, не могла досягти жодна держава, жо-
ден режим. Навіть Радянський Союз, прагнучи 
створити єдиний «народ нової формації» не зміг 
вирішити цього завдання, що, врешті-решт, сприяло 
його розпаду. Проте електронний уряд в умовах ін-
формаційного суспільства може добитися цього, 
оскільки є частиною віртуального простору, де як-
раз і відбуваються процеси культурного об'єднання. 

Взагалі, позиціонування своєї організації в Ін-
тернет нині є досить простим завданням для будь-
якого органу влади. Однак, набагато важче встано-
вити такі онлайнові взаємини з громадянами, які 
дозволяють проводити оцінку прийнятих рішень і 
здійснюваних дій, управляти контактами з людьми і 
розширювати їх обслуговування. Як зазначає Є. Іва-
нов [2] (і ми з ним погоджуємось), так сталося істо-
рично, що  інформація державних органів про гро-
мадян складалася фрагментарно, причому різні ві-
домості про кожну конкретну людину зберігаються 
в різних внутрішньовідомчих базах даних. Проте, по 
суті, будь-який контакт державних органів з грома-
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дянином, радше за все, є частиною певної серії вза-
ємопов'язаних операцій, розтягнутих у часі. Тому 
кожного разу, коли установа і громадянин знову 
вступають у взаємодію один з одним, у державного 
органу є можливість трохи краще пристосувати 
свою послугу до потреб громадянина. 

Саме з цією метою почали впроваджуватись 
інформаційні системи «управління взаєминами з 
громадянами» (CRM). Спочатку це відбувалось у 
приватному секторі, але згодом успішний досвід від 
реалізації цих систем був використаний і у публіч-
ному секторі, чому сприяла розробка та впрова-
дження сучасних платформ (таких, як 
Microsoft.NET), що дозволяють надійно та ефектив-
но інтегрувати інформації, яка міститься в різних 
базах даних і поступає по різних каналах. А це, у 
свою чергу, дозволяє органам влади не лише поєд-
нувати та аналізувати великі обсяги інформації, а і 
краще надавати громадянам такі послуги, як: визна-
чення прав на соціальні пільги, пошук роботи, спла-
та податків і штрафів, продовження ліцензій, видача 
сертифікатів і дозволів, запис на прийом до лікаря, 
прийом до шкіл і вишів, постановка у чергу на 
отримання житла, управління дорожнім рухом, об-
робка скарг, реєстрація виборців та ін. 

Звичайно, ефект від впровадження електронно-
го уряду проявляється не відразу, а в довгостроковій 
перспективі. Тому при оцінці його успішності, по-
перше, недостатньо підходити лише з позицій того, 
що досягнуто на сьогодні. По-друге, необхідно вра-
ховувати, що якраз в довгостроковій перспективі 
електронний уряд представляє найбільшу цінність, 
будучи свого роду каталізатором як широкомасшта-
бних змін усіх державних структур, так і суспільних 
змін. Саме реалізація концепції електронного уряду 
сприяє зміні взаємин між громадянами і державою 
відповідно до вимог інформаційного суспільства, 
будучи першим кроком до побудови нового типу 
держави – інформаційної держави. 

Проте, якщо перші праці, присвячені інформа-
ційному суспільству, відрізнялися оптимізмом і на-
віть захопленістю відносно перспектив, які воно 
несе, то для сучасних дослідників інформаційного 
суспільства є притаманним більш обережний, а в 
чомусь і критичний погляд на нього. Так, визнача-
ються такі проблеми, що спричинені розвитком ін-
формаційного суспільства, як проблема нерівності в 
доступі до нових інформаційних технологій і техні-
чних засобів (не лише через неможливість придбати 
їх, але також і внаслідок не володіння відповідними 
знаннями, вміннями і навичками), що веде до нової 
суспільної нерівності.  

Відсутність цензури в інформаційних мережах 
призводить до широкого поширення непристойних 
матеріалів, що представляють загрозу моральним 
основам суспільства, зокрема дитячої порнографії, 
матеріалів неонацистського толку і тому подібних. 
Інтернет часто використовують для незаконних аза-

ртних ігор, в ньому поширюють пропагандистські 
матеріали злочинних організацій, рецепти виготов-
лення вибухових і отруйних речовин, зброї, нарко-
тичних і психотропних засобів, методів зламу елек-
тронних й інших шифрів. 

Виникають нові реальні загрози використання 
досягнень у сфері нових інформаційно-комуніка-
ційних технологій в цілях, несумісних з основними 
принципами підтримки світової стабільності та без-
пеки, таких як суверенна рівність держав, невтру-
чання у внутрішні справи, мирне врегулювання су-
перечок і конфліктів. Зокрема, для розвинених країн 
створюється спокуса використовувати наявні у них 
переваги в інформаційних технологіях і засобах ін-
формаційно-психологічного впливу на індивідуаль-
ну та суспільну свідомість для інформаційної, полі-
тичної, економічної і культурної експансії.  

Цей перелік проблем і загроз можна продовжи-
ти. Але тут ми хотіли б зупинитися на одній загрозі 
для держав, якій практично не надають значення і не 
приділяють, на наш погляд, належної уваги, а саме 
на поширенні віртуальних співтовариств. 

Віртуальні співтовариства належать до тих но-
вел, які Інтернет привносить до системи громадсь-
ких зв'язків в цілому, це те, що може, на думку бага-
тьох авторів, змінити певним чином життя також і 
поза віртуальною реальністю. 

Взагалі, концепція співтовариств має досить 
тривалу історію в соціологічному аналізі. Вважаєть-
ся, що її основи заклав Ф. Тонніс у своїх працях, 
присвячених розгляду відмінностей між Gemein-
schaft (співтовариство) і Gesellschaft (суспільство) 
[7]. На думку Ф. Тонніса, співтовариство визнача-
ється як така асоціація, що з'явилось природним 
чином і має власні цінності, тоді як суспільство є 
свідомо сформованою структурою, в основі якої 
закладена раціональна логіка. 

Надалі погляди Ф. Тонніса розвинуло та погли-
било багато соціальних теоретиків, зокрема, А. Ет-
ционі та А. Макінтайр. Про широке вивчення про-
блем, пов’язаних з розглядом співтовариств свід-
чить, наприклад, той факт, що Белл і Н’юбі в ре-
зультаті своїх досліджень знайшли 94 визначення 
поняття «співтовариство». Хоча ці визначення і ма-
ють свою специфіку, але вони мають і дещо загаль-
не, яке досить влучно, на наш погляд, відображено у 
визначенні, що його надав Б. Уеллман: «Співтова-
риства – це мережі міжособових зв'язків, що забез-
печують соціальну взаємодію, підтримку, інформа-
цію, почуття приналежності до групи і соціальну 
ідентичність» [8]. Але тут дуже важливо підкресли-
ти, що сучасні товариства з таких собі «клубів по 
інтересах» упевнено перетворюються на щось сут-
тєвіше. Більше того, деякі дослідники вважають, що 
відбувається стійка тенденція перетворення 
Gesellschaft на Gemeinschaft, або, іншими словами, 
єдине суспільство все більше перетворюється на 
сукупність співтовариств. А якщо не забувати, що 
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цей процес відбувається в умовах розвитку інфор-
маційного суспільства, то якщо не зараз, то у най-
ближчому майбутньому більшість з цих співтова-
риств складатимуть віртуальні. Звичайно, що дер-
жава не повинна бути осторонь цих процесів, не 
повинна залишатись лише стороннім спостерігачем. 

Відтак виникає низка закономірних запитань: 
Які наслідки поширення віртуальних співтовариств 
для громадян? Які наслідки поширення віртуальних 
співтовариств для держави? Як забезпечити на 
практиці участь державних органів в житті віртуа-
льних співтовариств? 

Відповідаючи на перше запитання, можна від-
мітити дві точки зору  песимістичну і оптимістичну. 
Такі «песимісти», як, Рейнголд [6] і Мейровіц [5] 
вважають, що віртуальні співтовариства роз'єдну-
ють людей, оскільки позбавляють їх безпосередньо-
го спілкування, а, крім того, призводять до занепаду 
моральних засад і етичних норм. Проте ця точка 
зору радше є реакцією неприйняття нових видів со-
ціалізації людей в інформаційному суспільстві. На 
наш погляд, вірнішою є точка зору «оптимістів». 
Вони вважають, що виникнення віртуальних співто-
вариств стало природною реакцією на «голод спів-
товариства», що став наслідком дезінтеграції тради-
ційних співтовариств по всьому світу.  

При цьому дослідники часто апелюють до кон-
цепції так званого «третього простору», що розумі-
ється як місце, відокремлене як від дома, так і від 
роботи. Тобто до «третього простору» належать пе-
вні публічні місця, такі як кафе, клуби, бари і тому 
подібне, що розташовані на території місцевої гро-
мади. Оскільки в ході субурбанізації «треті місця» 
втратили своє значення, то традиційні співтоварист-
ва, пов'язані з ними, розпалися. Але потреба в спів-
товариствах залишилася, і вона змогла реалізуватися 
завдяки розвитку комп'ютерних мереж, насамперед, 
Інтернет, і появі віртуальних співтовариств, в яких 
форми і методи соціальної ексклюзії, наприклад, на 
ґрунті статевої, релігійної, расової або класової при-
належності, втрачають своє значення. 

Таким чином, віртуальні співтовариства є міс-
цем, де окрема особа стає вільною від соціальних 
бар'єрів (або відчуває себе такою), котрі виникають 
в результаті реальної соціалізації ідентичності. Або, 
іншими словами, там кожен може бути, ким він хо-
че, а не тим, ким він є. Яскравим прикладом цьому є 
відомий віртуальний світ «Second Life» – простір, де 
можна проживати альтернативним життям, заводити 
друзів, створювати сім’ї, вести віртуальний бізнес, 
хоча і заробляти при цьому цілком реальні гроші.  

Звичайно, що подібні можливості для багатьох 
людей є дуже привабливими, не випадково окремі 
віртуальні співтовариства налічують вже мільйони 
членів. І хоча в цьому криється і певна небезпека 
соціального ескапізму, проте, є і певні позитивні 
наслідки такої віртуалізації суспільних відносин, 
оскільки це сприяє формуванню не лише соціально 

активних, вільних, таких, що мають демократичні 
погляди, а і законослухняних громадян. Остання 
якість пов'язана з тим, що будь-який член віртуаль-
ного співтовариства повинен виконувати правила 
цього співтовариства, інакше він буде з нього ви-
ключеним, і якщо людина слідує цьому культурно-
му паттерну змалку, то вона виховує у себе повагу 
до правил, норм і законів і у реальному житті. 

Необхідність відповіді на друге з поставлених 
запитань пов'язана з дискусією про вплив віртуаль-
них співтовариств і кіберпростору в цілому на полі-
тику. Представники так званого «радикального табо-
ру», наприклад, У. Врістон [9], вважають, що віртуа-
льні співтовариства полегшують можливість об'єд-
нання осіб, які ставлять перед собою завдання неза-
конного захоплення влади. Можна сказати, що так 
звані «фейсбук-революціїї», які відбулись в арабсь-
ких країнах стали цьому підтвердженням. Однак, на 
нашу думку, великий простір Інтернету, що не підля-
гає контролю і цензурі влади, може представляти 
небезпеку лише для авторитарних і тоталітарних ре-
жимів. Але для демократичної держави, що прагне до 
максимального задоволення потреб своїх громадян, 
віртуальні співтовариства все-таки несуть переважно 
позитивні моменти, хоча б тому, що дозволяють ви-
вчати і розуміти ці потреби. Крім того, члени віртуа-
льних співтовариств можуть спільно (у тому числі і 
спільно з органами влади) здійснювати діяльність, 
спрямовану на досягнення соціально значущих цілей. 

На наш погляд, не тут слід шукати небезпеку. 
А вона є. Так, вже зараз існують так звані «віртуа-
льні держави», що мають майже всі атрибути дер-
жавності (герб, прапор, уряд, закони тощо), за виня-
тком території. Але можна припустити, що грома-
дяни такої держави зможуть спільно купити, напри-
клад, який-небудь острів, створивши таким чином 
«традиційну» державу. До того ж, деякі з таких 
держав вже мають свою територію. Це, наприклад, 
Віртленд, держава, що налічує декілька тисяч гро-
мадян зі всього світу, до числа яких входить і відо-
мий Джуліан Ассанж.  

Уявимо, що подібних віртуальних держав ста-
ватиме все більше, причому громадяни цих держав 
відмовлятимуться від свого реального громадянства 
на користь віртуального. Тоді «традиційні» держави 
можуть цілком імовірно зіткнутися із ситуацією, 
коли певна кількість їх громадян вже не є їх грома-
дянами, вони живуть за іншими законами та, голов-
не, підкоряються іншому уряду. Причому, не слід 
забувати, що формою правління віртуальних дер-
жав, як і віртуальних співтовариств взагалі, зазвичай 
являється те, що ми б назвали «демократична тео-
кратія» (або «демократична диктатура»), їх очолює 
«божество» («диктатор», у давньоримському розу-
мінні цього терміну), рішення якого є обов'язковими 
до беззаперечного виконання (інакше член співтова-
риства просто може бути з нього виключений), але 
усі інші «громадяни» є абсолютно рівними у своїх 
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правах і можливостях, незалежно від свого реально-
го соціального статусу, майнового положення й ін-
ших характеристик. Знову ж таки уявимо, що «бо-
жеством» («диктатором») виявиться людина, що 
переслідує антидержавні цілі і має у своєму розпо-
рядженні «армію» слухняних громадян. Приклади 
тоталітарних сект демонструють небезпеку подібно-
го впливу однієї людини на інших, а приклади 
«флеш-мобів» показують, що можна дуже швидко і 
ефективно організувати велику групу людей для 
здійснення певної дії.  

На наш погляд, подібна ситуація несе істотну 
потенційну загрозу для сучасних держав, які, у зв'я-
зку з цим, повинні брати безпосередню участь у 
житті віртуальних співтовариств, не відмахуючись 
від них, як від чогось несерйозного. Зрозуміло, що 
пряме державне регулювання діяльності віртуаль-
них співтовариств є неприйнятним, та і неможли-
вим. Проте органи влади можуть виступати як парт-
нери в створенні і забезпеченні функціонування цих 
співтовариств. На практиці це може бути надання 
віртуального простору на державних порталах, про-
ведення різних акцій і конкурсів для членів співто-
вариств, розміщення соціальної реклами, створення 
місць безкоштовного доступу для людей, які само-
стійно не можуть дозволити собі цього тощо. Необ-
хідно також забезпечити спеціальний і постійний 
моніторинг за діяльністю, принаймні, великих вір-
туальних співтовариств. За постійної такої роботи 
це дозволить мінімізувати ті загрози для реального 
світу, які можуть виходити з віртуального. 

Висновки та перспективи  
подальших досліджень 

Соціально-економічні і науково-технічні тран-
сформації, які відбувалися в другій половині XX 
століття, стали об'єктивною передумовою процесу 
розвитку інформаційного суспільства, в якому знан-
ня й інформація стають визначальними чинниками 
розвитку суспільства, а інформаційні технології ма-
ють визначальний вплив на підвищення рівня і яко-
сті життя громадян.  

За таких умов одним з головних завдань дер-
жави стає визначення та послідовна реалізація стра-
тегій діяльності в інформаційній сфері та щодо ін-
формаційної сфери, спрямованих на забезпечення 
вільного доступу громадян до інформаційних ресур-
сів різного характеру, не забуваючи, проте, при 
цьому, що розвиток інформаційного суспільства 
несе не лише нові можливості, але і нові загрози. У 
зв'язку з цим подальшим напрямом досліджень по-
винне стати визначення можливих змін ролі держа-
ви в умовах сучасного інформаційного суспільства. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ 

В.А. Ландсман, В.Б. Дзюндзюк 
У статті розглянутий взаємозв'язок між виникненням і розвитком інформаційного суспільства і появою нових 

можливостей і погроз для держави і соціуму. Як основна нова можливість розглянута концепція «електронного уряду», 
визначені прямі і непрямі наслідки його впровадження. Як одна з нових погроз проаналізовані віртуальні співтоварист-
ва, показано, що їх поширення за певних умов може завдати шкоди державі і суспільству. 

Ключові слова: інформаційне суспільство, держава, можливості, загрози, електронний уряд, віртуальні співто-
вариства. 

 
INFORMATION SOCIETY: NEW POSSIBILITIES AND THREATS 

V.А. Landsman, V.B. Dzyundzyuk 
In the article interconnection between the origin and development of information society and appearance of new possibili-

ties and threats for the state and society are considered. As the main new possibility conception of "e-government" is considered, 
the direct and indirect consequences of its realization are defined. As one of the new threats virtual communities are analyzed, it 
is shown that their distribution under certain conditions can make harm to the state and society. 

Keywords: information society, state, possibilities, threats, e-government, virtual communities. 


