
 

Дослідники фейкових новин вказують на три основні причини, які 
сприяють розповсюдженню дезінформації: поступальні зміни в 
спілкуванні та комунікаційних технологіях, політичну невизначеність та 
збройні конфлікти. Підкреслюється, що всесвітня віртуальна мережа нині 
стала основним постачальником інформації, а кількість її користувачів 
швидкими темпами зростає кожного року. Тільки Facebook налічує два 
мільярди аккаунтів. Інтернет протягом останнього часу створив той 
віртуальний світ, що набув реальності щодо отримання послуг, придбання 
товарів, просування брендів і т. ін. Проте в цьому світі не вирішена
проблема особистої відповідальності за надання та використання 
інформації, проблема захисту персональних даних, загострилось питання 
істини і правди. На даний момент головна мета, яку кожен повинен 
поставити перед собою – це намагання якомога детальніше аналізувати та 
“фільтрувати” ту інформацію, яку ми черпаємо із всесвітньої павутини. 

Слід зазначити, що фейк виявляється невід’ємною ознакою 
сучасної культури, адже вона давно визнана симулятивною, тобто такою, 
що оперує переважно багатократними копіями попередніх копій, штучним 
продуктом, який користується тимчасовим попитом. Адже за своєю 
природою вона є споживацькою культурою анонімних користувачів. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ВИХОВАНЯ В 
СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Побудова правової держави та громадянського суспільства в 
Україні передбачає суттєве підвищення правосвідомості та правової 
культури усіх суб'єктів суспільних відносин, оскільки без них неможливо 
побудувати таку державу і суспільство. Успішне вирішення цих завдань 
залежить від багатьох факторів, у тому числі і від рівня правового 
виховання і правової освіти населення країни. 
Окрім того, у сучасний період, коли з усією гостротою постали проблеми 
перебудови правового мислення, усунення застарілих стереотипів у 
правотворчості і правозастосуванні, підвищення поваги та довіри до 
закону і правоохоронних органів із боку населення, правове виховання, 
без перебільшення, стає основним компонентом ідеологічної функції 
будь-якої держави [1, c. 6]. 

Під правовим вихованням розуміється організований, 
цілеспрямований, систематичний процес формування системи правових 
знань, переконань, навичок правомірної поведінки, поваги до права, який 
забезпечує перенесення вираженій у законі волі законодавця до 
безпосереднього виконавця [1, с. 126]. 
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В ключі визначення правового виховання варто навести ряд 
позитивних і негативних факторів, що впливають на формування правової 
культури громадян, зокрема, до них належать: 1) політичні фактори 
(особистий приклад провідних політиків, їхні висловлювання); 2) 
економічні фактори (інформація про загальний стан національної 
економіки та перспективи її розвитку і т.п.); 3) соціальні фактори (рівень 
життя громадян і перспективи його поліпшення, якість соціального 
законодавства і т.п.); 4) культурні фактори (загальний рівень культури 
суспільства і т.п.). 

Проте все ж основний вплив на формування правової культури 
громадян здійснює якість національного законодавства, рівень його 
реалізації та застосування, тобто ефективна робота судових, 
правоохоронних та адміністративних органів державної влади; ступінь 
захисту прав і свобод людини. Іншими словами, людина буде поважати 
державу і право тільки тоді, коли вони будуть надавати їй реальні і дієві 
інструменти реалізації та захисту її прав, свобод та інтересів. 

Відповідну точку зору підтримують науковці і зазначають, що 
процес правового виховання буде приречений на невдачу, якщо в ньому 
не здійснюватиметься необхідна злагоджена взаємодія всіх соціальних 
інститутів суспільства. Саме тут уявляється важливим уникнути 
зростаючих девіації та криміналізації взаємодії державних суб’єктів 
правовиховного процесу (шкіл, ВНЗ, правоохоронних органів), 
громадських організацій та сім’ї [1, с. 68]. 
Особливої актуальності питання узгодженої діяльності соціальних 
інститутів пов’язано з тим, що політико-правові інститути, які 
забезпечували цей процес у колишніх республіках Союзу РСР, в 
результаті трансформації були або практично зруйновані, або зазнали 
докорінних змін. Ось чому доволі важливим завданням транзитивного 
періоду є створення нових демократичних політико-правових і суспільних 
інститутів, які повинні займатися правовим вихованням громадян цих 
країн [2, с. 221]. 

Ряд дослідників доводять необхідність створення 
багатоступінчастої  системи правової освіти, яка покликана забезпечити 
безперервність правовиховних дій щодо населення [3, с. 8]. До цієї 
системи відносяться наступні елементи: 1) сім’я та дошкільні заклади, 
оскільки саме тут діти одержують початкові знання про норми поведінки, 
у них формуються навички їх додержання, виховуються повага до батьків, 
вихователів, однолітків, людей похилого віку; 2) загальноосвітні і 
професійно-технічні навчальні заклади, де має сформуватися повага до 
правової системи вмілому; 3) ВНЗ, де особистість має поглибити правові 
знання, одержані в середній школі, сформувати професійну 
правосвідомість; 4) правова освіта і виховання працюючої частини 
населення країни та пенсіонерів. 
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Окрім побудови ефективної системи правової освіти маємо 
враховувати, що в процесі організації правовиховної роботи важливе 
місце займають такі напрямки, як координація діяльності державних 
органів і громадських організацій у сфері правового виховання; 
інформаційне забезпечення правовиховного процесу; методичне 
забезпечення правовиховної діяльності; узагальнення і розповсюдження 
позитивного досвіду роботи з правового виховання та ін. [4, с. 430]. 

Можемо зробити висновок, що на сьогодні в Україні відсутня 
система правового виховання, яка була б ефективною, і, як наслідок, 
немає розробленого координаційного та інформаційного забезпечення 
такої системи.   Окрім того, правове виховання піддається впливу 
різноманітних факторів, що понижує ефективність формування правової 
свідомості та правової культури. 
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СУСПІЛЬСТВІ 

Зі стрімким розвитком технологій у сучасному суспільстві 
змінюється життєвий світ людини: поведінкові стандарти та цінності 
особистості. Саме тому актуальним є розгляд у новому світлі таких 
важливих суспільних регуляторів як право й мораль. 
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