Інформаційне суспільство - це новий тип суспільства, структурований на основі визначального значення інформації в житті сучасної лю
дини. Багато в чому цінності інформаційного суспільства - це цінності
ліберального, громадянського суспільства, які за своєю якнайглибшою
суттю увійшли в конфлікт з традиційними цінностями. Сам принцип
свободи, що проголошується філософією лібералізму, спрямований на
розрив з традиційними цінностями культури, на їх модернізацію й ре
формацію. У той же час, саме інформаційне суспільство має низку ознак,
що характеризують виключно його ціннісну основу.
Ціннісним пріоритетом інформаційного суспільства, за яким стоїть
послаблення етичної свідомості людини, не здатної на довгі відносини,
в основі яких знаходиться етичне почуття обов’язку й відповідальності,
є встановлення на зміну довгостроковим короткострокових відносин.
У цьому явно виявляється невідповідність ціннісних установок інфор
маційного суспільства й традиційної моралі.
Важливим аспектом інформаційного суспільства є його комуніка
ційна природа. Які б форми організації інформації ми не розглядали,
реальний соціально-культурний сенс і практичну реалізацію вони зна
ходять в системі комунікаційних відносин. Але саме тут і проходить
основна суперечність між цінностями інформаційного суспільства і тра
диційними цінностями.
Комунікативні практики є визначальними для системи відносин,
що склалася в постіндустріальному суспільстві. Це така соціальна
організація, в якій велика частина людської активності спрямовується
не на взаємодію людини з перетвореною нею природою, а на людські
взаємини.
Традиційна мораль володіє, перш за все, рисами абсолютності й без
умовності. За логікою моралі, людина повинна дотримуватись її норм
навіть всупереч власній вигоді, тиску обставин. Вона вимагає від люди
ни певного самозречення, самовідданості.
Отже, резюмуючи, зазначимо, що основні духовно-етичні кризові
процеси, що відбуваються в сучасній інформаційній цивілізації, пов’язані
якраз з гіпертрофованим технічним розвитком людства, і далеко не
в останню чергу з безконтрольним і хаотичним зростанням інформації
в сучасному суспільстві. Можна стверджувати, що сучасна моральна
ситуація склалася внаслідок дистанції, яка дедалі збільшується, між на
уково-технічним прогресом і етичним станом суспільства.
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Сучасність кидає виклик не тільки традиційним моральним інститу
там культури, вона кидає виклик самій раціональності, раціоналістич
ному світогляду, який переживає зараз важкі часи.
Зубожіння духовного буття на тлі гігантського зростання інформації,
про яке говорять і пишуть в засобах масової інформації, свідчить про те,
що інформаційне суспільство не є безпроблемною й позитивною реаль
ністю, про яку говорять його апологети, а розкриває новий рівень мо
ральної безвиході і суперечностей, яких не знали попередні епохи.
Зазначене зубожіння розкриває наявність проблем, які доречно по
значити в термінах традиційної етичної теорії як моральні дилеми.
У певному значенні можна сказати, що духовні трансформації інформа
ційного суспільства пов’язані з певними формами кризи культури.

О. В. Прудникова,
доктор філософських наук, доцент,
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Національного юридичного університету
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АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ
СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ВІТЧИЗНЯНУ
ІНФОРМАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ
Глобалізаційні процеси мають всеохоплюючий характер й змінюють
уявлення людини про напрямки розвитку існуючої цивілізації, характер
існування сучасних держав та культур. Україна намагаючись інтегрува
тися у світові та європейські структури все більшою мірою стає залеж
ною від зовнішніх впливів в економічному, політичному, культурному
вимірах.
Аналізуючи вплив глобалізаційних процесів на становлення інфор
маційної культури в сучасній Україні, насамперед, варто визначити де
термінанти розвитку інформаційного простору в сучасному світі. Стрім
кий розвиток та розповсюдження нових інформаційних і телекомуніка
ційних технологій визначаються сучасними дослідниками як глобальна
інформаційна революція. Вона здійснює все більший вплив на політику,
економіку, управління, фінанси, науку, культуру й інші сфери життєді17

яльності суспільства - як у межах національних кордонів, так і в масш
табах світу.
Розвиток інформаційної культури України неможна розглядати у від
риві від загальнонаціональної інформаційної політики, європейських та
світових тенденцій у сфері інформаційних комунікацій. На підставі
аналізу регіональних концепцій, моделей міжнародного співробітництва
в галузі інформації і комунікації відповідно до загальноєвропейської
інформаційної політики можна зазначити, що мета регіональної інфор
маційної політики, згідно з документами міжнародних організацій, по
лягає у консолідації національних ресурсів, координації дію чих та
майбутніх об’єктів інфраструктури, ліквідації диспропорції в інформа
ційних потоках, забезпеченні національної суверенності, культурної
самобутності, інтеграції у міжнародний інформаційний простір, у між
народний розподіл праці. Досягнення означеної мети має незаперечну
актуальність в аспекті становлення інформаційної культури в сучасній
Україні, оскільки в процесі суспільно-політичних та економічних транс
формацій в нашій державі кардинально змінилося ставлення до створен
ня, розповсюдження та збереження інформації, значно збільшилися самі
інформаційні потоки.
Країни, які відстають від економічно розвинених держав Заходу і не
мають певного рівня інформаційної інфраструктури, виявляються не
в змозі не тільки економічно, але й ідеологічно конкурувати з лідерами
світового розвитку. Більше того, вони не тільки не можуть транслювати
цінності своєї культури в світовому масштабі, але й відчувають реальні
ускладнення утримати в їх межах суб’єктів власної культури, чутливих
до інформаційних впливів ззовні. Унаслідок цього у світі, який глобалізується, неминучу перевагу отримують культурні стандарти, цінності
і життєві сенси, прийняті в економічно розвинених країнах. Західні
країни - лідери в економічній та політичній сферах - далеко не завжди
є лідерами в духовному й моральному сенсах. У цьому полягає один із
ризиків глобалізації.
Успішність прогресу інформаційної культури в українському соці
умі не в останню чергу залежить, від урахування впливу на неї загально
світових глобалізаційних процесів. Активізація крос-культурних кон
тактів на сучасному етапі зумовлює масштабні зміни як у соціальному,
так і в особистісному вимірі культури. Глобальний інформаційний світ
(глобальна культура, світова культура) грунтується на розвиткові багато

національних ринків, корпорацій, надскладних систем комунікацій,
сучасних медіа-технологій. Ця організаційно-технологічна основа гло
бального світу, з одного боку, сприяє єднанню людей, народів, з друго
го ж боку, - нівелює їхні етнічні, політичні, культурні особливості. Тому,
визначаючи зміст перетворень, що відбуваються в сучасній інформацій
ній культурі України, необхідно брати до уваги їх амбівалентний харак
тер, аналізуючи як позитивні, так і негативні аспекти глобалізаційних
процесів.
Позитивний вплив глобалізації на інформаційну культуру України
визначається, насамперед, входженням України у світовий культурноінформаційний простір. Усі цивілізовані держави розглядають побудову
інформаційного простору як основу свого соціально-економічного, по
літичного, культурного розвитку і здійснюють цілеспрямовану держав
ну інформаційну політику.
Дослідники висловлюють припущення, що домінантні культурні
завдання постіндустріальної/інформаційної епохи насамперед будуть
пов’язані із задоволенням культурно-психологічних потреб людини і по
шуком альтернатив історичним типам соціальної диференціації - пере
дусім етнічної, національної (у громадянському сенсі), соціально-статусної, конфесійної. З огляду на це, входження України у світовий
культурно-інформаційний простір визначає принципову можливість
поступального розвитку вітчизняного суспільства в усіх сферах. В іншо
му випадку наша держава неминуче опиниться на узбіччі того магі
стрального шляху, яким в умовах глобалізації рухається сучасне люд
ство.
Підкреслимо, що входження України у світовий культурно-інфор
маційний простір має сприяти розповсюдженню в інформаційній куль
турі українського соціуму загальнолюдських та західноєвропейських
цінностей. Пошук загальнолюдських цінностей набуває особливої акту
альності в умовах глобалізації, оскільки вона, гранично ущільнюючи
контакти між країнами і регіонами, передбачає гармонійне співіснуван
ня народів.
Для максимальної відповідності загальнолюдським моральним іде
алам цінності інформаційної культури України повинні бути узгодже
ними з такими інтегративно-гуманітарними принципами: особистісне
прийняття («це стосується особисто мене. Тому я не можу бути байду
жим»); співпричетність («я - людина, тому я не можу лишатись байду

жим до досягнень людства»); глобальне сприйняття («це потрібно знати
всім, а тому й мені»); орієнтація на консенсус («я визнаю за іншим
право мати свою точку зору»); особиста відповідальність («я - відпові
дальний за наслідки своєї діяльності перед інш ими людьми й перед
природою»).
Названі принципи, що мають неперехідне значення як загальнолюд
ські цінності, набувають особливої ваги в сучасну епоху. З урахуванням
ментальності українського суспільства, у нього є шанс швидкого адап
тування до глобалізаційних змін і швидкого переходу до демократизації.
Незаперечною є та роль, яку відіграє в цьому інформаційно-культурна
складова: адже європейський геополітичний вибір, проголошений Укра
їною, передбачає і розбудову відповідного типу інформаційної культури.
Її становлення залежить як від втілення вказаних вище загальнолюдських
цінностей, так і від визначення ціннісних орієнтирів, притаманних су
часному західному світу, які водночас корелюють з основами вітчизня
ної культурної традиції. До них, зокрема, можуть бути віднесені праг
нення до свободи у різних її вимірах (від національної до особистої),
розуміння права як втілення соціальної справедливості та простору ін
дивідуальної свободи.
Варто зазначити, що обрії перспектив тих чи інших культур в умовах
глобалізаційних процесів можуть не лише розширюватися, але й звужу
ватися. Тому складники інтеграційної домінанти процесу глобалізації інтенсивний розвиток інформаційно-комунікативних технологій, роз
ширення міждержавних і міжцивілізаційних взаємодій, системна інтер
націоналізація фінансово-економічної сфери - не тільки не стимулюють
тенденції диференціації та диверсифікації, а й загострюють їх. Процеси
культурної взаємодії у сучасному світі апріорі не можуть бути перед
бачуваними та спрогнозованими. Водночас непродуктивними є й до
слідження глобальних процесів сучасності без урахування прагнень
людства до досягнення цивілізаційного синтезу за умови збереження
різноманітності народів та культур. На цьому шляху становлення інфор
маційної культури постає важливим засобом якнайшвидшої адаптації
України до глобальних змін, механізмом пошуку адекватних відповідей
на виклики сьогодення.
Саме тому міжкультурний обмін та міжкультурний діалог можуть
бути визначені як джерела розвитку інформаційної культури України.
Адже в широкому значенні вся інформаційна культура постає сукупніс-

гю принципів і механізмів, що забезпечують позитивну взаємодію ет
нічних та національних культур, їх поєднання у загальному досвіді
людства.
Отже, концептуалізуючи уявлення про природу інформаційної куль
тури в контексті глобалізації, зауважимо, що вплив глобалізаційних
процесів на становлення інформаційної культури в українському соціу
мі на сучасному етапі має двоїстий характер. З одного боку, він сприяє
входженню України до світового інформаційно-культурного простору,
закріпленню демократичних стандартів у вітчизняному соціумі, поши
ренню в інформаційній культурі українського соціуму загальнолюдських
та західноєвропейських цінностей, успішному здійсненню діалогу куль
тур. З другого боку, глобалізаційні зміни помітно ускладнюють духовну
ситуацію у вітчизняному суспільстві, сприяючи розповсюдженню мо
ральних «антицінностей», нав’язуючи однобічне (вестернізоване) розу
міння перспектив розвитку людства, утруднюючи національно-культур
ну ідентифікацію.
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА СУД
В Н О ВОЗАВЕТНО Й ЭТИКЕ
Поставленная проблема указывает на контекст естественного права
человека судить других людей и социум нравственным судом. Этика
регулирует это право через мораль и ставит его под власть морали.
Власть морали выражает власть определенной традиции, использующей
мораль как инструмент власти. Традиция с ее властными структурами
обеспокоена порядком в самой традиции. Посредством института права
традиция противостоит хаосу и контролирует порядок, но, чтобы право
не оказалось произволом, необходим контроль над ним со стороны мо
рали. Сама мораль упорядочивается посредством этики, которую умест
но назвать волей традиции, предъявляемой к морали как средству орга
низации и регулирования порядка. В настоящей публикации речь пойдет

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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В умовах багатовимірної трансформації українського соціуму великого
значення набуває проблема суперечності взаємодії права і моралі в сучас
ному інформаційному суспільстві.
Дослідження взаємодії моралі і права у суспільному регулюванні завжди
мали і мають важливе значення, оскільки без урахування їх багатоаспектноі’о зв’язку система законодавства малоефективна. І хоча взаємодія і взаємовп
лив між правом і мораллю історично набувають різних форм, змісту і зна
чення, вони зберігають нерозривний внутрішній зв’язок.
Завдання, які виникають на сучасному етапі функціонування соціальної
системи України, зокрема реформування правової системи, моральних основ
життєдіяльності, повинні вирішуватися на основі самобутніх національних
українських традицій з урахуванням здобутків інших культур, насамперед
досвіду розбудови правових систем, імплантації до них загальноприйнятих
моральних норм тощо. Окреслені питання вимагають всебічного осмислен
ня, яке можливе тільки за умови комплексного міждисциплінарного дис
курсу щодо діалектики взаємозв’язку між правом і мораллю. Це уможливлює
виокремлення і обґрунтування ключових завдань і напрямів державної по
літики, а на їх основі - розробку концепції взаємодії моралі і нрава з ураху
ванням національних традицій з метою подолання суперечностей, макси
мального узгодження потреб та інтересів особистості, соціальних спільнот
та суспільства у цілому.
Сьогодні, безперечно, нагальною є проблема осмислення суспільних
основ життєдіяльності, які повинні визначатися національними моральними
орієнтирами і сучасними правовими стандартами з урахуванням усталених
традицій морального і правового виховання, а також усвідомлення проблем
взаємодії моралі і права у сучасному суспільстві, реальних можливостей
впливу на суспільство правової системи й моралі з урахуванням зміни цін
нісних орієнтирів у сучасному світі.
Голова організаційного комітету конференції,
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