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Сьогодні в світі відбуваються фундаментальні зміни, які безпосередньо
впливають на життя людей, принципово змінюючи суспільні відносини на всіх
рівнях їх реалізації. Значущою складовою, що безпосередньо впливає на зміни,
є глобальна інтеграція, породжена інформаційною революцією.
На відміну від попередніх технологічних революцій, інформаційна змінює наше розуміння часу, простору, відстані і знань. Очевидною перевагою
інформаційної складової діяльності людей - є саме сутнісна новизна
виникаючих суспільних відносин, що обумовлює необхідність адаптації не
тільки в розумінні перспектив подальшого розвитку суспільства, але й напрямів
нормативно-правової бази задля їх ефективного регулювання.
Інформаційне суспільство являє собою більш високий рівень взаємодії між
державою та широким колом свого суспільства, коли учасники даного процесу
безпосередньо здійснюють свій вплив (коригуючи регулювання) на систему
управління державою. З метою просування ідеї електронної демократії, яка
народилася завдяки інформаційної революції, створюються електронний
парламент, електронний уряд, електронні суди, активно розвивається публічна
дипломатія та інші форми взаємодії суспільства і держави, які вже сьогодні
почали впливати на соціальний розвиток.
На даний час гостро стає питання щодо наповнення їх відповідним змістом
та нормативно-правововими нормами регулювання, що є дуже важливим
етапом на шляху формування сучасного інформаційного, демократичного
суспільства. Завдяки використанню інформаційних комп’ютерних технологій
влада контролюється широкими масами населення і стає більш прозорою,
доступною та відповідальною. Крім того, це надасть можливість громадянам
активніше брати участь у суспільному житті країни, підвищить якість
інформації та забезпечить вільний доступ до документів і до діяльності
відповідних структур державної влади. Але все це в ідеалі.
Разом з тим, для реалізації та підтримки інформаційних взаємовідношень
між владою і суспільством необхідні відповідні вектори розширення
інформаційних технологій, законодавчого регулювання забезпечення доступу
до інформації широких мас населення, забезпечення безпеки інформації, її
секретності, комп’ютерне забезпечення системи загальної освіти та інші
організаційно-технічні складові.
Вся піраміда державного апарату має будуватися з огляду на чітке
уявлення місця і ролі технологій в досягненні кінцевої мети. Необхідне
усвідомлення шляхів впровадження політичних рішення, встановлення та
реалізації правових норм, що визначають стратегічне планування, програмні

ресурси тощо. Всі зазначені кроки повинні базуватися на відповідних
принципах, які будуть слугувати фундаментом побудови і функціонування
нових форм народовластя.
На даний час вчені-юристи вже сформулювали низку таких принципів:
детермінації політичних рішень, чіткості системи інформаційної безпеки,
унітарності правової моделі суспільного розвитку.
Але на наш погляд, залишається позаувагою дуже важливий фактор, який
може звести нанівець всі зусилля із створення електронно-демократичних
інформаційно-комунікаційних перетворень. В даному випадку йдеться мова
про маніпулюванням інформацією.
Сьогодні людством накопичено достатньо організаційного досвіду та форм
маніпулювання людською свідомістю завдяки використанню різних моделей
засобів масмедіа. Перехід суспільства до своєї нової формації – інформаційної,
додатково розвернув безмежний простір до впливу на людську свідомість. Цей
факт дуже яскраво продемонстровано сьогодні у внурішньому політичному
конфлікті в Україні, а також у загальносвітовому – між західними державами,
США та Росією.
У цьому контексті постає питання про маніпулювання думкою або взагалі
свідомістю людей з приводу прийняття окремих норм права, законів чи
конституцій. Наприклад, фраза «народ так вважає і підтримує данне рішення»,
бо на сайті електронного парламенту ми отримали тисячі тому підтверджень,
не може бути сприйнято як факт правди. Хто перевіряв, що це є насправді
участь мас, а не «троллінг» або невеличка група анонімів, яка свідомо атакує
інтернет-мережу парламенту, кабінету міністрів чи сайти електронної
демократії.
У цьому контексті необхідно виробити такий механізм інформаційної
фільтрації, який би максимально знизив ризики інформаційного маніпулювання
свідомістю людей через управлінсько-демократичні інтернет мережі. На наш
погляд, необхідно запровадити принцип зворотнього зв’язку, який передбачав
би систему силового контролю за електронною адресою окремих людей, що
взяли участь у дискусії та підтвердження їх думки. А це, в свою чергу, тягне за
собою повну відкритість такої інформації.
Завершуючи думку з принципів формування електронної демократії
необхідно додати, що створення нових суспільних відносин на базі
інформаційних технологій обов’язково буде розвивати, крім позитивних
складових, багато негативних. Хто володіє свідомістю людей, той буде
володіти суспільством. Обійти таку руйнацію неможливо, але зробити її в
деякій мірі керованою - є першочерговою задачею сьогодення.
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