
 
 

Продовжуючи розгляд нашої теми з позицій сучасної філософії, 
зазначимо, що А. Шопенгауер досить негативно ставився до поняття 
«щастя». Він підкреслював: «Є одна для всіх вроджена помилка – це 
переконання, ніби ми народжені для щастя». На думку Шопенгауера, 
істинним щастям для людини є відсутність страждань. Філософ 
стверджував: «Щастя, як і здоров я, коли його не помічаєш, значить воно 
є».  

Однак з часом думки про щастя в історії філософії змінюються. 
Низка сучасних філософів запевняють, що людина щаслива зараз, в даний 
час. У сучасному світі людина є щасливою з будь-якої дрібниці і єдиним 
цінним у понятті «щастя» є емоції, почуття, переживання, які людина 
виражає щиро. 

Таким чином, і в наш час досить складно відповісти точно на 
питання що таке взагалі «щастя». Для кожного воно різне, і сказати, що 
саме матеріальний світ чи духовний є важливішим для отримання щастя 
не можна.  
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
Сучасний етап існування нашої країни сповнений великою 

кількістю суперечностей та проблем, які є невід'ємною частиною 
повсякденного життя. Економічна криза, неефективна політика державної 
влади щодо її подолання, політична нестабільність, невиконання 
передвиборних обіцянок політичними діячами, засильство корупції в усіх 
ешелонах публічної влади тільки ускладнюють ситуацію у правовій сфері 
та прискорюють процес втрати громадянами України як моральних, так і 
правових орієнтирів [1, с. 174]. На жаль, рівень правової культури 
сучасного суспільства знаходиться на досить низькому показнику. У свою 
чергу це проявляється у сплеску криміногенної ситуації в молодіжному 
середовищі. Звідси й тенденція до омолодження злочинності і розвиток 
різних форм девіантної поведінки серед підлітків. Підтримання 
соціального порядку в таких умовах вимагає особливих механізмів 
соціального контролю.  

Розвиток суспільства безпосередньо залежить від культурного і 
інтелектуального потенціалу кожної людини, де особливу функцію 
виконує культура і виховання. Загальновідомо, правове виховання є 
найважливішим засобом, що дає можливість всім членам суспільства 
отримувати правові знання. Тому важливу роль у формуванні ціннісно-
правових орієнтацій відіграють сім'я, дошкільні заклади, загальноосвітні 
середні школи, вищі навчальні заклади, установи післядипломної освіти, 
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установи культури і мистецтва, державні установи, засоби масової 
інформації. 

Важливим компонентом інституту правового виховання, для того 
щоб його діяльність була цілеспрямованою та ефективною, необхідний 
постійний соціальний контроль. Термін «соціальний контроль» поняття 
багатозначне. Його можна розглядати як у широкому, к і вузькому 
розумінні. У першому – це сукупність механізмів у соціальній системі 
(суспільстві, соціальній групі, організації тощо), за допомогою яких 
забезпечуються його самоорганізація й самозбереження шляхом 
установлення й підтримки певного нормативного порядку й використання 
відповідних зразків поведінки, якими можуть бути окремі цінності, 
правові й моральні норми, адміністративні розпорядження, звичаї, 
традиції та ін. У другому значенні під цим поняттям в основному мається 
на увазі сукупність засобів і методів впливу суспільства на небажані 
форми девіантної поведінки з метою їх елімінування (усунення) або 
скорочення, мінімізації [2, с. 221].  

Слід зазначити, що соціальний контроль останнім часом активно 
вбудовується в антикорупційну діяльність держави, тому рівень правового 
виховання набуває активного розвитку серед державних службовців та 
посадових осіб органів місцевого самоврядування, адже на них покладено 
завдання щодо забезпечення правового виховання населення. Тому 
сьогодні питання етики публічної служби, правової вихованості 
управлінських кадрів вимагають першочергової уваги. Крім того, в 
умовах транзитивного суспільства курс на побудову правової держави 
передбачає масштабне реформування. При цьому політико-правова, 
адміністративна, судова, економічна реформи повинні забезпечуватися не 
тільки належними юридичними механізмами, фінансовими і 
матеріальними ресурсами, а й професійними кадрами [3, с. 274]. 

Крім того, державні органи, органи місцевого самоврядування 
повинні розробляти певні програми, які спрямовані на організацію та 
здійснення правового виховання у суспільстві. Така робота не може бути 
здійснена без відповідного правового забезпечення, тому правове 
виховання повинно здійснюватись на законодавчому рівні.  

У процесі правового виховання повинні брати активну участь 
засоби масової інформації (ЗМІ). Правове виховання також передбачає 
створення певної системи, яка направлене на навчання та виховання 
правової культури. Поширення правової інформації через ЗМІ у наш час є 
найпотужнішим засобом розповсюдження доступу громадян до такої 
інформації. Про закон потрібно мовити професійно та доступно. В ході 
правового інформування населення ЗМІ зобов'язані дотримуватися певних 
принципів при виборі змісту та обсягу правової інформації. Найважливіші 
принципи з них, на наш погляд, є наступні: актуальність і своєчасність 
правової інформації; негативна оцінка протиправних діянь і їх караність; 
потреба правової інформації для повсякденного життя і діяльності 
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населення; конкретність і доступність правової інформації; достовірність і 
об'єктивність правової інформації; оптимальність правової інформації 
(оптимальне співвідношення позитивних і негативних фактів) [4, с.10]. 

Правове виховання належить до основних політико-правових 
інститутів, яке здійснює певний вид соціальної діяльності з управління і 
регулювання суспільних відносин [5, с. 189]. 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що 
наявність високого рівня розвитку правової культури особистості - 
запорука високої соціально-правової активності громадян, об’єктивно 
необхідної в умовах дестабілізації сучасного суспільства. У процесі 
правового виховання повинні брати участь не тільки сім’я, навколишнє 
оточення, а й різні організації, установи та ЗМІ. Тому, чим вище буде 
інформування та обізнаність суспільства щодо правового виховання, тим 
меншими будуть прояви девіантної поведінки. 
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