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ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОВСЯКДЕННОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ 
В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 
Повсякденна або масова правосвідомість складається переважно з соціально-

психологічних компонентів та представляє собою не інституціональну сторону 
правосвідомості, яка проявляється у форми неофіційної правової рефлексії, 
сформованої на підставі почуттів, уявлень та людського волевиявлення, що існує в 
суспільстві у вигляді правових дій та актів свідомості. Вона також містить у собі 
когнітивну складову у вигляді юридичних знань та моральну оцінку щодо 
правомірності правових дій, справедливості існуючих законів, що становить 
суб’єктивне ставлення в суспільстві до діючого права.  

Формуючими чинниками повсякденної правосвідомості виступають 
соціально-правова практика індивідів, правові традиції та власний культурно-
історичний досвід суспільства, сформовані моральні норми, а також соціальне 
оточення та поінформованість соціального суб’єкта про правову реальність. В 
цьому контексті важливим стає інформатизація суспільства, адже завдяки 
інформуванню відбувається дифузія теоретичних знань у повсякденну свідомість, 
а в масах формуються науково-світоглядні, зокрема й правові компоненти.  

Інформатизація суспільства представляє собою високоорганізований процес 
взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-
економічних, науково-технічних, виробничих та інших дій, спрямований на 
продукування сприятливих умов для задоволення інформаційних потреб 
суспільства на основі використання інформаційних ресурсів, техніки та 
технологій. Метою інформатизації є створення глобалізованого інформаційного 
суспільства, відкритого для всіх та спрямованого на розвиток за рахунок 
вільного створення, обігу та доступу до інформації і знань. Когнітивною 
стороною інформатизації виступає процес раціоналізації інтелектуальної 
діяльності, що забезпечує автоформалізацію предметних галузей і автономію 
процесу пізнання кожного індивіда за рахунок вільного доступу до всіх видів, 
форм і рівнів навчальних знань. 

Отже, інформатизація суспільства несе з собою його інтелектуалізацію, 
економічну та соціальну трансформацію за рахунок створення та впровадження 
нових соціальних технологій, уніфікації програмно-інструментальних засобів та 
техніко-інформаційних систем, а також укріплення демократії, прав людини, 
траспарентного і відповідального управління та врешті, виховання людини нової 
формації – гармонійної, толерантної, гуманістично орієнтованої особи, яка маючи 
доступ до різноманітної інформації отримує цілісну картину світу, що надає 
можливість її всебічного розвитку та самореалізації.  
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ЗМІНА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 
Кожна людина, коли і де б вона не жила, повинна усвідомлювати, для чого 

вона існує, що для неї є цінним, на що їй варто орієнтуватись. Молодь у наш час 
постала перед складним вибором. Система її ціннісного світогляду формується під 
впливом глобальної зміни ієрархії загальнолюдських ціннісних орієнтацій. Прикро 
визнавати, що трансформація суспільного життя вивела на перші місця цінності 
особистого рівня, які забезпечують власні потреби та комфортне самопочуття. 
Сучасні суспільні відносини певною мірою провокують розквіт егоїзму в 
свідомості людини. Особливо це відбивається на особистості, яка знаходиться на 
шляху формування свого власного бачення проблем існування, яка тільки 
зіткнулась з визначенням духовних обмежень для себе, так би мовити, «моральних 
мурів». Все частіше головну роль в житті молоді посідають проблеми мікрорівня. 
Тобто, у молодих громадян формується якісно нове сприйняття навколишнього 
світу крізь призму насамперед особистих інтересів. Їх турбує власне здоров'я, 
кар'єра, матеріальні блага, освіта, сім'я. 

Сьогодні вчені визначають молодь як соціально-демографічну групу 
суспільства, що виділяється на основі сукупності характеристик, особливостей 
соціального положення і обумовлених тими або іншими соціально-
психологічними властивостями, які визначаються рівнем соціально-економічного, 
культурного розвитку, особливостями соціалізації в нашому суспільстві. 
Проблеми сучасної молоді досліджують психологи, політологи, педагоги, 
соціальні педагоги, соціологи та представники інших наук. 

Сучасні дослідження свідчать про те, що за останні роки більшість молодих 
людей починають переорієнтовуватися на матеріальні цінності. Їх досить сильно 
приваблюють гроші, заробітки, бізнес, участь у управлінських структурах. Поряд 
із цим можна спостерігати також і тенденцію росту інтенсивних духовних 
пошуків, орієнтації на істинні цінності, що проявляється у збільшенні інтересу до 
світової культури, історії своєї сім’ї, народу. Ціннісні орієнтації формуються в 
процесі засвоєння людиною певного соціального досвіду і проявляються в її 
переконаннях, інтересах. У відповідності до орієнтації на певні цінності, молодих 
людей можна поділити на чотири типологічних груп. 

Соціологічні дослідження ціннісних орієнтацій студентської молоді 
останнього десятиріччя переконують, що у свідомості сучасної молоді формується 
тип особистості, характерний для західного суспільства – особистості, яка 
насамперед цінує себе і вважає, що її діяльність, успіх у житті і т. п. залежать саме 
від неї. З одного боку, це непогано, адже орієнтація на власні сили, розум, 
здібності при досягненні життєвих цілей вимагає роботи над собою, 
наполегливого оволодіння знаннями тощо. Утім найголовніше, щоб при виконанні 
цих завдань не формувалась людина-егоїст, яка зможе переступити через усе 
заради досягнення своєї мети. 

Науковий керівник: Пода Т.А., к. філос. н., доцент 


